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 احدة ..واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صسحة و
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 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعيةجميع المراسالت باسم 

 5701ص ب  -11432الرياض  
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 ملخص الدراسة:

فلسفة يسعى فيها الفرد لالستكشاف الرُّوحي والبحث الذاتي عن  لرُّوحانية احلديثة:ا-

 تقوم على الفلسفات الشرقية والعقائد الصوفية. احلقائق اإلهلية خارج اإلطار الديين،

 الداخلية الذاتية. حتّدد الرُّوحانّية احلديثة اهلداية الرُّوحية باملصادر -

 مظاهر اإلحلاد يف الرُّوحانية احلديثة:أبرز -

وأّن هذه املخلوقات  وأّن اإلله هوكل هذا العامل املشاهد، عقيدة وحدة الوجود،-

 ماهي إاّل جتّليات ومظاهر عن اإلله فقط.

والوجود الكّلي،  والفراغ، كاملطلق والوعي والالشيء، وصف اإلله بأوصاف؛-

هي يف حقيقتها معاٍن ذهنية  ية التقوم بذاتها،وهي كّلها أوصاف عرض واحملبة وغريها،

إضافًة إىل أنهذه األوصاف ترجع يف  وهذه صورة من صور اإلحلاد، التتحقق يف اخلارج،

السّيما "املطلق" عندهم مرادف  حقيقتها عندهم إىل تأليه الذات اإلنسانية وتقديسها،

 والوعي هو"اإلله". للوعي،
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 املقدمة:

احلمــد ر  ا العــاوال والوــسال والســسم علــد  ويلــا همــدل وعلــد  لــ    

 وصحو  أمجعال أّما بعد:

فــّّن الرحونا يــة احلد ثــة: فلســيةة  حلادّ ــة   ســعد فيــ  اليــرد لس   شــا   

الرحونيل والوحث الذاتي عن احلقائق اإلهليـةل عـن ير ـق الـذان اإل سـا ّيةل      

الداخلل ومن أبـر  أصـوهل ل ال مـّرد علـد اند ـان       وأّن اوعا   ت  شف من

واوع قـدان      رو اــا عائقعــا عـن الوصــول  ، احلقيقــةل تقـوم هــذ  اليلســية    

ل وبعـــ   1،علـــد اليلســـيان الشـــروية ،اهللدو ـــيةل والوو  ـــةل وال او ـــة  

 الد ا ان الوثليةل واليلسيان اليو ا ّيةل وعقائد غسال الووفية.

ــي    ــد ت  ــا ل     فاــي تعمــل عل ــ ل س عــا و ــاية ان وي ــن داخل اإل ســان م

نقيق ك »  لذا جتد الرحونا يّين  عّورون عن  لك بقوهل : «الوني  ووص»و

ل وحنوهـا مـن العوـا ان    «يف داخلكل انلوهة كاملة فيكل تدّفق اوقّدس  ليك

 اليت  رون فياا وصول اإل سان للحقائق عا الوحث الذاتيل واللمو الرحوني.

ونا ّية احلد ثة: تعو  عن عملية الوحث عن اوقّدس عا ال جربة الداخليـةل  فالرح

 وهي خت لف عن الد نل الذي  ع مد علد اوود  اخلا جي يف حتويل اوعرفة.

                                      
ال او ة: وهي  ندى اليلسيان الويلية القدميةل ترجع  شأتاا للقرن السـادس ووـل     1،

بأّ ـ    «ال ـاو »ل و عـّر   «ال ر ق أو السويل»الل ة الويلية ب «ال او أو ال او»اويسدل و عين 

ل وتقـوم اليلسـية   «سوتسـو »ل مؤ سـاا  «اجلـوهر الـذاتي ليشـيا    »أو  «القا ون ال ويعـي »

اس  سسم ال امل والسليب لل ويعةل والدعوال  ، عـدم  »ال او ة علد مودأ أ اس مياد  

ل فال ـاو هـو الـذي  ـلّا  الوجـود      اليعل والعمل  نّن ال ويعـة  يسـاا تقـوم ب ـل شـي      

ا اــر:  «واحليــاالل وحتقيــق الســسم والرشــا للوشــر ةل لــن   حقــق  ّس بال وّنــد مــع ال ــاو 

ــد احلــيل ص       ــر عو ــة لعم ــر السيا ــي يف الوــا القدمي ــية والي  ــاول 69ل67اليلس ل ال 

 .44سوتزول ترمجة: هادي العلويل ص



 

 

18 
 الرحونا ية احلد ثة وصل اا باإلحلاد

 د. أمين بن  عود العلقري

 

 أهمية الوحث وأ واا اخ يا   ما  لي:-

أوشـول ووا ـن دا ـرل وتـول     ». ا  شا  ك ب الرحونا يا اوعاصر ن  مثل 1

يف الوسد العربيةل وخووًصا يف اومل ـةل  « شوبرال وغ ه اكاا نل ود واك 

نيث ترج  كث  ملاـا  ، الل ـة العربيـةل وصـا ن تـرّومل يف او  وـان عـا مـا         

ــذا ا  ــّب علياــا ف ــان كــث ال مــن       ســّمد ب  ــو ر الــذان وال لميــة الوشــر ة  ل

ل ومال  ـو ر اوزعـ   الرجال واللسا  لقرا تاال ودعوى اس ـ يادال ملاـا يف  لـك   

ويف جا ب ما  ّدعون أ   ال  ي  انمثل للروحل وا  جسا احل مـة والسـعادال   

 والوّحة وغ   لك.

. الرتو ــل ل  ــب ومقــايع الرحونــا يال عــا و ــائل ال واصــل يف بعــ  2

مراكز ال ـد  بل نيـث جعـل بعـ  اوـد با علـا  ا  ب  ـو ر اللمـّو الرحونـي          

ذانل ومن  لك ما   عّلق بعسوـة الـذان   للذانل من أبر  اجملاسن يف ت و ر ال

بال ون وعامل ال يبل س  ّيما أّن أبر  عقيدال كةير ـة لـدى هـؤس  الرحونـا يّين     

 هي عقيدال وندال الوجود.

. اف  ــان كــث  مــن اللــاس بــاامل ت ــو ر الــذانل واإلووــال ال ــو  علــد    3

ذ  الـاامل  ملابرها من دو اٍن تد  وّيةل أو مؤليانل أو هاشـرانل مـع أّن هـ   

باتت مليًذا وا ـًعا لعوـو  كـث  مـن اسحنرافـان العقدّ ـةل وأبر هـا مـا لـ  صـلة           

 وثيقة بالرحونا ية احلد ثة.

. محا ــة جلــاا ال ونيــد ّوــا  شــوب  مــن مع قــداٍن بايلــٍة يــّر  عــا الّرونا يــة  4

 احلد ثة.

س صلة لـ   . الرّد علد من  زع  أّن ال يا  الرحونا ي س  ل ر وجود ارل و5

باإلحلاد اواّدي علد ملّار   يف ال ـرال مثـل الدا و لّيـة وغ هـال وعلـد اللاـر       

وال حقيق   وا أّن ال يا  الرحونا ي أشّد  حلاًدا من ال يا  اواّدي بل و يوو ل مـع  

 ال شليع علد كس اإلحلاد ن.
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 :الد ا ان السابقة -

ــا    ــة  بعــد الوحــث مل أجــد د ا ــة مســ قّلة عــن الوــلة ب ــة احلد ث الرحونا ي

واإلحلــادل ل ــن وجــدن  شــا ان  ســ ال يف بعــ  الوحــو  الــيت ك وــت عــن   

 اوذاهب الرحونا يةل ونركة العور اجلد د وغ هال فمن  لك:

فـو   »للدك و ال: اوذاهب اليلسيية اإلحلاد ة الرحونية وت ويقاتاا اوعاصرال . 1

 .23ا باخ واٍ  شد د يف صل نيث أشا ن وياوم اإلل  لدى الرحونا ي«كردي

للــدك و ال:  نركــة العوــر اجلد ــدل مياوماــال و شــأتاال وت ويقاتاــا. 2

ل نيث  كرن مياوم ال ائن انول لدى نركة العور اجلد ـد  «هييا  الرشيد»

 عّور  ّواد نركة العور اجلد د عن هـذا  »ثّ  والت:  173 ، ص 169من ص

 اا  اـا  ،   يجـٍة موّنـداٍلل هـي: أّن     اوعلد بأ اليب م لّوعةل ول ّلاا تول يف 

 «.اووجد ليس موا ًلا للوجودل وليس مليرًدا بان لية عن غ  

 الثيوصــوفيا ،د ا ــة لقاــية انلوهيــة يف الي ــر الثيوصــويف احلــد ث   . 3

ل فقد  كـرن مـن  ثـا  الي ـر الثيوصـويف:      «مر   بلت ماجد عل ابي»لي  ا ال 

ثــل عقيــدال ونــدال الوجــود وتلّو اتاــال و ، اإل ــاام يف  شــر أ ــواد اإلحلــاد  م

تشو   اوعرفة الوحيحة عن ارل وأّن ،اإللـ   عوـا ال عـن جتـلم للم لـق ملوثـق        

 ،  170علــ ل وأّ ــ  ال ّلــي او لــقل وال اوــةل والسم جّلــيل و لــك مــن ص 

 .179ص

هذا ما وويت علي  من الد ا ان السابقة عن الرحونا يـة احلد ثـة وصـل اا     

 ادل وهي خم ورال جدًّا.باإلحل

 خ ة الوحث:

 .وفولاتش مل علد يايد 

 ال مايد: تعر ف باويردان الوا دال يف علوان الوحث  وهي:
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 الرحونا ية احلد ثة. -

 اإلحلاد. -

 أبر   ّواد الرحونا ية احلد ثة. -

 .خوائص الرحونا ية احلد ثة -

اوـــاّديل وفيـــ   : مووـــف الرحونا يـــة احلد ثـــة مـــن اإلحلـــاد انولاليوـــل 

 موحثان:

 اووحث انول: مياوم اإلحلاد اوادي.

 اووحث الثا ي: مووف الرحونا ية احلد ثة من اإلحلاد اوادي.

: نقيقــة اإلحلــاد يف الرحونا يــة احلد ثــة وماــاهر ل وفيــ        ياليوــل الثــا 

 موحثان:

 اووحث انول: نقيقة اإلحلاد يف الرحونا ية احلد ثة.

 : مااهراإلحلاد يف الرحونا ية احلد ثة.اووحث الثا ي

 اخلاية: وفياا أبر    ائل الوحث وال وصيان.

 

*      *      * 
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 ال مايد: تعر ف باويردان الوا دال يف علوان الوحث  وهي:

 الرحونا ية احلد ثة: 

مذهب فلسييح اع قادي  حلـادي غـ  د ـينل  سـعد لةجابـة عـن ان ـ لة        

ــة ال ــاى ،ا  ــد   ل وال ــونلوراحلياتي ــة ال لوصــيةل وت وّل اإل ســان  عاال جرب

ــذان       ــ  ال ــول بونــدال الوجــودل وتألي ــد او اــمّلة للق ــة العقائ ــة احلد ث الرحونا ي

اإل سا يةل ووندال اند انل وال مّرد علد اند انل أ ًّـا كا ـت  لـذا تع ـا هـي      

 . 1،الود ل العوري لل دّ ن ال قليدي

جي  ل حوـيل اوعرفـة وحتوـيلاا الوـايين     فاي تس  ين عن أّي مود  خا 

وال لـوصل فاـي تعـو  عـن عملّيـة        3،واإلشـرا    2،عن ير ق فلسـيان اليـي   

                                      
الوياـا  لل وـدي للي ـر الوـايين      معج  مو لحان الوايلية احلد ثةل  عـداد مووـع    1،

 .  www.ALBAYDA.COMاحلد ث. 

 د. فو  كردي. 12-11وا ار: اوذاهب اليلسيية اإلحلاد ة الرونية ص

اليــي  يف اليلســية: هــو صــدو  مجيــع اووجــودان عــن موــدأ وانــد أو جــوهر            2،

و ا ق اد. فييي  العـامل عـن او لـق كمـا  يـي       واندلعلد مراتب م د جة ب   تراخ أ

اللو  عن الشمسل أو احلرا ال عن اللا  فيااع م د جاع. والقول بيـي  العـامل عـن او لـق     

مقابل للقول خبلق ار العامل مـن العـدم. و ـراد بـاليي  لـدى الرونا يـة احلد ثـة: فـي          

 اووجودان عن او لق. مبعلد الودو  واس وثا .

  .173-2/172ل، 1/143ج  اليلسييل مجيل صليوال ،ا ار: اوع

اإلشرا :   راد ب : ظاو  ان وا  العقلية ووعا اا وفياا اا علد ان يس ال املة علد   3،

ال جرد عن اوواد اجلسمية  فح مة اإلشرا  مولية علد ال شف واحلـدسل فاـي ا تقـا     

   اإلهلي الذي   شاها.الليس اإل سا ية ن د تووح مر ال جملوالل ف م لئ من اللو

  .454-1/452ل 94-1/93ا ار: اوعج  اليلسييل مجيل صليوال ،

http://www.albayda.com/
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الوحث عن اوقّدس عا ال جربة الداخلّيةل فاي خت لف عن ال ـد ن الـذي  ع مـد    

 علد اوود  اخلا جي يف حتويل اوعرفة.

يليـةل فأهـل ال لـوص    وال لوص أو ال لوصية: تعـين اوعرفـة احلد ـّية الوا   

 ــّدعون أّن اخلــسص  ــأتي عــن ير ــق اوعرفــة ال أّمليــةل وعــن ير ــق احلــدس    

اخلاصل فاي معرفة داخلّيةل ميل  وعرفٍة بايلية غ  هّددالل مثل العل  اللـدّ ي  

لدى الوـوفيةل فاـو ال وّصـل  ، اوعـا   العليـا واحلقـائق بلـوٍد مـن ال شـف          

 . 1،الذاتي اوواشر

حلادي  سعد في  اليرد لس   شا  الّروني والوحث الذاتي فاي مذهب  

فيعـاون بقـوهل :   « الذان اإل سـا ية »،الوصول للحقائق أ ًّا كا ت  عن ير ق 

ل وحنـو تلـك   «نقيق ك يف داخلكل انلوهة كاملة فيكل تدّفق اوقّدس  ليـك »

ل مّرد العوا ان علده  بأّن اوعا   ت  شف من الداخل عن احلقائق اإلهلّيـة بـا  

علــد اند ــان واوع قــدان. تقــوم علــد اليلســيان الشــرويةل وبعــ  الــد ا ان  

 الوثليةل واليلسية اليو ا يةل وعقائد غسال الووفية.

فاــي تعمــل علــد ت ــي  اإل ســان مــن داخلــ ل س عــا و ــاية ان ويــا           

 و ووص الوني.

شـصٍص   كّل   ساٍن هو بوسايٍة  ات  اخلاّصةل وأ ا أ  د ل ّل» قول أوشو: 

أن   ون  اتـ  ونسـبل علـد كـّل   سـاٍن أن   ـون  اتـ   هـذا مـا أع قـد أّ ـ             

 . 2،«القاعدال اجلوهر ة للحياال

                                      
ا ار يف تعر ـف موـ لح ال لوصـية: اوو ـوعة الوـوفية والـد ا ان السـر ةل جـون           1،

ــينل ص   207-206ف غســونل ص ــداولع  ني ــييةل د. عو ــوعة اليلس ل 296ل اوو 

 .179وليال صمعج  اليس ية واوو لحان اليلسييةل د د ة ج

 . 177الرنلة الداخلية ص  2،
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فالشصص الواعي س  أخذ ماً  من اآلخر نل  ّن اوا   لوع من داخل ل  ّ ـ   »

 لوـــع مـــن وجـــود   لـــذا فاـــو س مي ـــن أن   ـــون هلدو ـــيًّال وس مســـيحيًّال  

 .  1،« ، أّي مذهبالشصص الواعي س ل مي 

  س ستعر   ّس بوا ـ ة الـذان  مّثة نقائق يف احلياال »وأّكد علد  لك بقول : 

أو نقيقـة   مي ن أن تعر  من خسل ال  ب أو اللووص اوقد ة  نقيقة الرحوحل

 .  2،«-وما من  ويٍل  خر-الوجود مي ن أن تعر  فقط بوا  ة الذان 

س وانـد:  ّ ـ  أ ـت  الـدخول  ،     باللسوة لي هلـاك ك ـاا مقـدّ   »و قول: 

 .  3،«الذان هو ال ر ق اوس قي ل وال  ّلع حنو اخلا مل هو ال ر ق اخل أ

وجـوهر الرحونا ّيـةل فاوعـا   واحلقـائق تـد ك      ه« أوشـو »أوول: ما  كـر   

 عن ير ق الذان.

 ّن ال اوة اوسؤولة عن وجود ا تعل  علد وج  الدّوة ما »ووال وا ن دا ر: 

  وم ــدل هــذ  هــي  اتلــا احلقيقيــةل ملــذ حلاــة احلمــل انو،ل كّلــا الــذي تيعلــ

تلا احلقيقيـة أن  ام م لا يف أناان ن مٍة خيّيٍة س م لاهيـٍةل لقـد نحلـا لـذو    

ــا        ــو بقيل ــدم والوجــودل ل ــن الع ــا م ــل يف عاويل ــالي او أّص ــف يف ال وــمي  اوث ت  ّش

 .  4،«ا ياًما مع مود  امل مسا كليًّا يف تلك احلالة من الوعيل لوقيلا ملسجم

ختّيــل ولوــك علــد شــ ل وعــا ل هــذا الوعــا  هــو اووــد  »ووــال أ ًاــا: 

ل وكّلمـا نزبـك أمـرل هرعـت  ، هـذا      الونيد الذي تلوـع ملـ  انف ـا  كّلاـا    

ــامل اخلــا جي        ــا  ، الع ــّ  تر ــل با ــدهال ث ــيت تر  الوعــا   ل حــّدد الي ــرال ال

                                      
 .155اوود  السابق ص  1،

 .158اوود  السابق ص  2،

 .1540155السيف اوا ي ص  3،

 .48اللقلة لوا ن دا ر ص  4،
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توـالعا مواشـًرا بيلوـود احلـبل الـذي      ل  حققل  ّن هذا الوعا  الداخلي لي وـل ا 

س لاب أبًدال ومـا عليـك  ّلـا أن توّجـ  اإل ـا  حنـو  ليلاـل مـن  وعـ  الوـايف            

 .  1،«نّب الليس والرشا علاا ونّب ال ون من نولك

 ّن مود  كّل اإلجنا ان يف احليـاال   مـن يف ال يلو ـة    »ووال د واك شوبرا: 

تر ـد    ّن ال يلو ـة أو الـرحوح أواجلـوهر     أواجلوهر أو الّروحل ّناا بأّي ا ـٍ   

غ  مرئّيٍة أ ًاال علد الرغ  من أّ اا تؤّثر علـد احليـاال اليومّيـة ب ر قـٍة هائلـٍةل      

 .  2،« عمل اإلد اك من و ا  ال ون اورئي من خسل القوا ا الرحونّية السوعة

ز   ن ا ـ  علا العـييف يف مسـ وى الـرحوحل فسـلرى أّن اجلـ      »ووال أ ًاـا:  

ان ود وانكثر  و ا ّية من  واتلا   ول و رتوط بل   العاملل فسلرى أ يسـلا  

ل  ــليقد شــيً ا انــ  اخلــو ل وشــيً ا انــ  ال ــو ل علــدها  وــلع اوعجــزان

ــا انــ  الــرتّددل     ــا انــ  اسشــ راال وخامًس ــةل و ابًع ــا انــ  ال راهي وثالًث

ــا       ــن ان  ــد م ــو غــوص أعمــق وأبع ــرحوح ه ــييف يف مســ وى ال ل م جــاو  ن الع

 .    3،«هدودّ ة الي رل الذي  لوقلا بأنداٍ  و  ائل م ا اا العامل اوادي فقط

 ّن فــرح ال يلو ــةل الــذي هــو الســعادال الونيــدال   »و قــول  كاــا ن تــول:  

احلقيقيةل س مي ن أن  أتيك عا أّي ش ٍلل أو مل يٍةل أو  جنا ل أو شـصٍصل  

ن  أتيك اليـرح أبـًدال فاـو  ولـد     سمي ن أأو ند ل أو عا أّي شي  حيد ل 

من داخل الوعدل عد   الش ل يف داخلكل من الوعي  يس   وبال ـالي فاـو   

 .  4،«واند مع كيلو  ك

                                      
 .116اووادئ ال سعة حلياال م وا  ة ص  1،

 .12-11القوا ا الرونية السوعة ليبوال ص  2،

 .77ال لاغ  القد ي لد واك ص  3،

 .   189أ ض جد دال إلكاا ن تول ص  4،
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اوس وى انعمـقل الـذان احلقيقـةل نـا أعـر   اتـي علـد        »فاو  رى أّن 

أّ اا هذال فماما نول يف نيـاتي س  عـود  ا ويمـٍة م لقـٍةل بـل  سـويٍةل انمـر        

ــةل     الونيـــد ــو يت اجلوهر ـ ــاس ب يلـ ــذا  أمي ـــلين اإلنسـ ــو هـ ــّ  هـ الـــذي  اـ

    1،؟«وبذاتي

أوــول: ما ــوق  كــر  عــن أبــر  الرحونــا يا اوعاصــر ن  وــّين أّن الوصــول    

ل وأّن اوعــا   وحنوهــا  «الــذان اإل ســا ية »للحقــائق أ ًّــا كا ــت عــن ير ــق     

 ت  شف من الداخل.

هًوا ف ر ًّا مليولعا ياًمـا عـن ال ـرح    فالرحونا ية باع وا ها تياً ا جد ًدال ومذ

الــد ينل بــل تــرى أّن اند ــان واوع قــدان عــائق للوصــول  ، احلقيقــةل فاــي   

 تعمل علد ت ي  اإل سان من داخل .

بــداخلك نقيق ــكل انلوهــة كاملــة فيــكل تــدّفق اوقــّدس  »فيعّوــرون مثلعــا 

 «. ليك

 : مبعلد اويل والعدول عن ال ر ق.اإلحلاد يف الل ة

السم واحلـا  والـدال أصـل  ـدّل علـد ميـٍل عـن ا ـ قامٍةل  قـال: أحلـد           »فـ

. وعلـد هــذا فليـحل اإلحلــاد يف     2،«الرجـلل   ا مــال عـن ير قــة احلـق واإلميــان   

 الل ة   عين: اويلل والال ل والعدول عن اس  قامة أو الد ن أو احلق.

وحت ـوي علـد    يف الل ان انو وبية مـأخو ال مـن اليو ا يـةل   «  حلاد»وكلمة 

 مق عا:

a+لبل  يي  =oEoc3،=  ل   ومن هلا كان معلاها اسش قاوي:  يي ار  . 

                                      
 .79اوود  السابق ص  1،

  .5/236مقا يس الل ة سبن فا س ،  2،

   د. عود الرمحن بدوي.1/219مو وعة اليلسية ،  3،
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-جــرى اسصــ سح علــد ال عــو  بليــحل اإلحلــاد علــد    ــا  وجــود ار   

ل فاولحــد: هــو اول ــر لوجــود ار تعــا،ل  ــوا  سع قــاد  - ــوحا   وتعــا،

وجـود  أمـر شـعيف اسن مـال      اجلا م با  حالة وجود خالقل أو اسع قاد بأّن

جدًّال أو الـسأد ي: هـو او وّوـف يف مسـألة وجـود ارل و ـرى أّن أدّلـة  ثوـان         

وجود  ت  افأ مع أدّلـة  يـي وجـود   وبال ـالي س مي ـن بلـوع ن ـ  عقلـي يف         

  1،هذ  القاية.

فمن معا ي اإلحلاد اوو لح علي  يف هذا العور    ا  وجود ارل والقـول  

ون وجد بس خالٍقل وأّن اواّدال أ لية أبد ةل واع وـا  ت ّيـران ال ـون وـد     بأّن ال 

ّيت باووادفةل أو مبق اد يويعة اواّدال وووا يلاال واع وا  ظاهرال احليـاالل ومـا   

    2،تس  وع من شعوٍ  وف ٍر علد اإل سانل من أثر ال  ّو  الذاتي يف اواّدال.

او لــق بشــرط اإليــس  لــيس لــ  أو اسع قــاد بــأّن مياــوم اإللــ : الوجــود 

بـاإليس ل فقـد    -جـّل وعـس  -وجود خا مل الذهنل فمـن وصـف الـرّا    

 أ  ر وجود  بال لّية.

ومعلوم أّن هذا  منـا هـو خيـال مقـّد  يف     » قول ابن القي  عن اإلل  او لق: 

الــذهنل سنقيقــة لــ ل و منــا غا  ــ  أن  يرشــ  الــذهنل و قــّد   كمــا  يــرض    

وعرف   انم ل  وليس هذا هو الرا الذي دعت  لي  الر للانشيا  اوقّد الل 

بل با هذا الرّا الذي دعت  ليـ  اوسنـدالل وجّردتـ  عـن اواهّيـةل وعـن كـّل        

صيٍة ثووتيٍةل وكّل فعٍل اخ يا يل وبا  ا العـاوا و لـ  اور ـلا مـن اليـر       

مـل مـن   ما با الوجود والعدمل والليي واإلثوانل فأّي موجوٍد فرض كـان أك 

                                      
-18 ل واإلحلـاد للمو ـدئا ،ص  1/119ا ار: اوعج  اليلسـيي جلميـل صـليوا ،     1،

   د. هشام عزمي.19

   لعود الرمحن اويدا ي.409 ر ة اوعاصرال ،صكواشف   و  يف اوذاهب الي  2،
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هذا اإلل  الذي دعت  لي  اوسندالل وحن    أف ا ه ل بل ملحون ان دي مـن  

انصــلام لــ  وجــودل وهــذا الــرّا لــيس لــ  وجــودل و ســ حيل وجــود   ّس يف   

 .  1،«الذهن

 فاذ  بع  اوعا ي لةحلاد.

 أبر   ّواد الرحونا ية احلد ثة

ــ    ن اـ   ـرون   «الرحونـا ي اوعلـ   » لّقب  ّواد الرحونا ية احلد ثة أ يسا  ب

أّ ا    لّقون من مواد  عليال و  ولون مبواد   هلامية وند ّيةل فالرحونا ية 

احلد ثة نقيق اا أ اا  سصة م ّو ال من ال وو  ال اليل حتت عوا ان ظاهرهـا  

كاحلــّب والســسم واحل مــة وال لــو رل ف  ــدون       اخلــ ل وبايلاــا الاــسلل  

ــ  باــعةة مقّد ــة مــن   باحل مــة الوصــول وعرفــة احل قيقــة اإلهليــة لة ســانل وأّ 

تأليـ  الـذان   »اإلل ل أو  يصـة ملـ ل فـّ ا اك شـف  لـك وصـل للح مـة وهـي         

 «.اإل سا ية

ومياوم احلب علده : أن حتب كّل شي ل ف حب  اتك ب ّل ما فياـا مـن   

الــذ وال مــع ال ــلي  الشــد د مــن عوــادال اخلــو ل وتأ يــب الــليس  ل واصــل  

علد الووود يف احملّرمانل ومن  لك اسع قاد بونـدال اند ـانل    الليوس اجلرأال

وأّن الد ا ان أ ًّا كا ت كّلاا صحيحة ،بو  ةل هلدو يةل  اود ةل  وـرا ية    

ــا      نّن كــّل شــي  هــو جتــلم عــن اإللــ  الــذي  ســمو   ،ال اوــةل الــوعيل اللوا 

 اخلا جية .

 رحونا ية احلد ثة فا  أ بعة:أّما أبر  الرحونا يا اوعاصر ن الذ ن  ّوجوا لل

 «.أوشو». اوعل  الرحونا ي الوويف اهللدي 1

                                      
  . 2/260 غاثة اللايان سبن القي  ،  1،
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 «.وا ن دا ر». اوعّل  الرحونا ي انمر  ي 2

 «.د واك شوبرا». اوعّل  الرحونا ي انمر  يل هلدّي انصل واوولد 3

 «.   اا ن تول». اوعّل  الرحونا ي انوا ي 4

ن جعلـوا علـا  ا  علـد مـا  سـّمد ب  ـو ر اللمـو        فاؤس  اوعلما الرحونا يّي

الرحونا ي للذانل فاو من أبر  اجملاسن يف ت و ر الذانل ومن  لك ما   عّلق 

 بعسوة الذان بال ون وعامل ال يب.

فيلسو  هلـدي بـو يل صـويف ومعلـ   حونـا ي      « أوشو»فاو أّما انول: 

هـو أنـد أشـار  ّواد ت ـو ر     بايينل لد   كث  من انتوـاد مـن أحنـا  العـاملل و    

مل ويـرد  1931الذان يف العاملل ولد يف عائلة فق ال جدًّا يف و ط اهللد عام 

ثس  مران أثلا  د ا    اجلامعية لسو  أخسو ل وبدأ  لقي هاشران وخ ب 

يف خم لف اودن اهللد ةل وف ح فياـا معوـًدا ومركـًزا لل أّمـل وال لـو رل مبسـاعدال       

ّ  بــدأ  عــرض فلســي   والــيت دعــا فياــا  ، اجلــلس يف أشــّذ  أثر ــا  يف اهللــدل ثــ

صو  ل نيث  رى شمن   اٍ  ل  أّن اإل سـان لـن  وـل ورنلـة ال لـو ر  ّس مـن       

خسل ال أّمل واحلبل وأ ًاـا مـن خـسل اجلـلس مبـا يف  لـك الشـذو ل فلد ـ          

 زعة فجو  وفسٍق واحنسلل وود عر  يف معود  اليجو  واس  حا ل والسـحر  

ل كان  قدم  لسلة «معّل  اجللس»ل عذ ب والز ا! وود ن   العاّمة يف اهللد وا

ثّ  يةرد بسوواا وغاد  مد لة بومواي « من اجللس  ، الام ال و ي»هاشران 

يف اهللــدل وملــع مــن  وامــة أّي مركــٍز لــ  يف اود لــة  ّوــا اشــ ر  إلوامــة معوــد   

 خا مل اود لة.

مل وبلـد معوـد  هلـاكل و لـك     1981ا عـام  ثّ  هرا مع أتواع   ، أمر  ـ 

ل ل  هاشران كث ال علـد  «شع عقلك خا مل الووابة وول أن تدخل»علد مودأ 

 أتواع ل وود فةّرغت علد هي ة ك بل ملاا:
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 . أ را  احلياال.1

 . ال أمل.2

 . ال سامح.3

شاًرال نيث  قول يف مقدمة ال  اا: 12. تأمسن وول اللوم علد مدا  4

ليمـك أّ ـة عقيـداٍلل وس أّي  اـاٍم  ميـا يل وس أ ـة فلسـيٍةل أ ـا         لست بودد تع»

 .  1،«بوسايٍة  أ ّلمك مي اح الدخول  ، الذان  ل  عّل  كيف تووحل  ونك

 وغ ها كث  من ك و  اليت فّرغت من خ و  علد م ر د  .

عــا خ وــ  وك اباتــ  وع قداتــ  ال ير ــةل مثــل عقيــدال ونــدال « أوشــو» ّومل 

ل و دعو للرونا يان اليرد ـة الـيت   أو اوص ص  ا الد ن اولّا الوجودل وحيا

ــانل و ســوية      ــد بشــرٍدل وستل ســب  ، د ــنل كمــا  ع قــد بونــدال اند  س ت قّي

احلقائق والقي ل  وـّرح يف  نـدى خ وـ  بـأن اإللـ  والشـي ان وجاـان لعملـٍة         

 وانداٍل.

ت اإللـ ل   د اك ألوهية الـذانل تـد ك بأ ـك أ ـ    »و رى أّن اس  لا ال هي: 

وبّد اكك أّ ك أ ت اإلل ل تد ك أّن كل شـي  هـو اإللـ ل وأ ـ  س موجـود  ّس      

اإللــ ل ولــيس لشــي  غــ   وجــودل فاــو يف احلجــر والشــجر وال ــ  والوشــر... 

اس ــ لا ال هـــي أن ي لـــئ بــاللو  ن ـــد تـــ مّ ن مــن    ـــة مركـــزكل وتـــد ك    

 «.ألوهي ك

 فجو  واحنسٍل وفسٍق.اوسلك الوويف الوايين مع  زعة « أوشو» لك 

خـذوا جسـدي عّلـيل فقـد     »للمقـّربا ملـ :   « أوشـو »م وال 1990يف عام 

 .  2،«   ا  حرأصا  كجاّل  باللسوة ليل بعدها بساعاٍن مانل وويل ب

                                      
 .7تأمسن وول اللوم نوشو ص  1،

 اوووع الرني نوشو.  https://www.osho.com/oktob.Io posts 530ا ار:  2،

https://www.osho.com/
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 «:د.وا ن دا ر»الثا ي: اوعّل  الرحونا ي انمر  ي 

قـودل  هو أند مشاه  ت و ر الذان يف ال لمية الوشر ة علـد مـدى أ بعـة ع   

مــا و 10اجتــ   ، ال ــرح الرحونــا ي الوــايين يف ال ســعيليان اويسد ــةل ولــد يف  

 ان يف أمر  ـال وترّبـد يف ملجـأ لي  ـامل نوـل      يم يف دترو ت يف ميشـ 1940

ــأليف      ــّ  تيــّرع لل  ــو كل ث علــد الــدك و ا  مــن جامعــة القــد س جــون يف  يو 

واإل اعيــةل  عــّد مــن  ّواد  وال  ابـةل باإلشــافة  ، العد ــد مــن الـاامل اورئيــة  

ال د  ب يف العاملل ل  مؤليان يف اك شا  الذان ومنـو الشصوـيةل مزجاـا يف    

 .  1،عقيدت  بوندال الوجودل كما  رى ألوهّية اإل سان

ــر:   ــن دا  ــيس انمــر   » قــول وا  ــ ل ول ــا مقّد ــونل و وح مــن اإلل مجيعل

بـل   عّلـق بـّد اك اإللـ  يف     م عّلقعا كثً ا خبلق اوعجزان باللسوة  لّي بعـد اآلنل  

دواخللــال والعــييف بعيــًدا عــن ان ــال الــيت هــي نقةــا ان ــا الزائيــةل لقــد أتيلــا   

 .  2،«مجيعلا من اإلل   ولذلك فّّ لا ن ًما مقّد ون  نّ لا أتيلا من اوقّدس

وبدأن أخ ا  ال ي   الذي  عي أّ ـين أكثـر ب ـثٍ  مـن جمـّرد      »و قول أ ًاا: 

 .  3،« ين الروح  يساال وأّن احلياال داخلي  هلية نقيقةش ل   سانل وأ

مل أكن بعد اآلن معّلًمـا ووـادئ علـ     : »معّل   حونا ي   أ قول عن  يس  ب

الليس من أجل نيااٍل هققٍة للذان فحسبل بل معّلًما كان وما  ال  رشـد مـن   

كيــف  ووـل نشـٍد مـن اوعّلمـا الرحونـا يّينل مــن أجـل هاولـة تعلـي  اآلخـر ن         

 .  4،«جيدوا القد ية يف أ يسا ل ويف كّل شصٍص  وادفو  

                                      
 /https://www.drwaynedyer.comاوووع الرني لوا ن دا ر:  1،

 .301أ   يع أن أ ى بوشوح اآلن لوا ن دا ر ص  2،

 .77اوود  السابق ص  3،

 .298اوود  السابق ص   4،

https://www.drwaynedyer.com/
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من الواشح جدًّا باللسوة  لّي اآلن أّن  د اإللـ  و عا ـة   »وأّكد  لك بقول : 

اوعّلما او قدما كا ت تسحوين بل ٍف وا  مرا ل كي أكـون معّلًمـا للحقيقـة    

 .  1،«الرحونية

ا تـؤمن بـ ل اللقلـةل مـواين     من مؤليات : وـوال العزميـةل  ـو  تـرا  علـدم     

 الاعف لد كل أ   يع أن أ ى بوشوح اآلنل وغ ها.

 م.2015-8-30مان وا ن دا ر يف 

 «:د واك شوبرا»الثالث: اوعّل  الرحونا ي 

ــدّي انصــل هلدو ــي    ــة هــو يويــب وفيلســو   حونــا ي هل ل أمر  ــي الد ا 

 و اط ال وية بسوب  لك.اجللسيةل اجت   ، ال ب الرحونا يل وصا  مل قًدا يف ان

ــد يف   ــد يف اهلل ــام   22ول ــوبر ع ــد  ب يف   1946أك  ــن  ّواد ال  ــّد م مل و ع

ــذ   ــاملل ت لم ــاك»الع ــر  يف    « د و ــل ال جــاو يل وب يف مد  ــة اواا  شــي لل أّم

 أتواع ل ول ّل  فا وا  وا  قّل يف تعليم  الرحونا ي.

ــاك شــوبرا »أّ ــس  اوــرض  مركــًزا للوــحة يف أمر  ــال وجعــل ملشــأ  « د و

« شـوبرا »والشيا  يف الي رل وأوح    ا   اليلسيية يف ال ب ال جر يبل صـّرح  

ل وأّ   بداخلـ   لـ  يف نالـٍة جليلّيـةل     « ل  مقّلع»يف ك ابات  ومقايع  أّن اإل سان 

    2،واللجاح   مّثل يف كشف تلك اإلهلية.

ن  عـر    وجد داخل كلم مّلا  هلة بدائيةل حنـ » قول د واك موّرًنا بذلك: 

 .  3،«هذا دون أن  علم 

                                      
 .285اوود  السابق ص  1،

 .59-58ا ار: نركة العور اجلد د د. هييا  الرشيدل ص   2،

 .336حلب صال ر ق  ، ا  3،
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أ ت لست جمرد و عٍة »ووال أ ًاا موّرًنا بعقيدال وندال الوجود ال ير ة: 

ص  اٍل من اجلوهر اإلهلي خلقت كي ت واجد علد حنٍو مليولل علد مسـ وى  

 . 1،«اجلوهر أ ت كّل الرحوح

شـف  كّل وانٍد مّلا وجـد هلـا لي    »وأّكد علد تألي  الذان اإل سا ية فقال: 

ل جيـب أن   2،«دها ما» ات  العليال أو  ات  الرحونا يةل هذا أول ما حيقق  وا ون 

   شف بأ يسلا أّن بداخل كلم مّلا جلا  ل  أو  هلـةل  ر ـد أن  ولـد ل ـي  عّوـر      

 .  3،«عن  هلي لا

عمــل يف ال ــد  س بعــدٍد مــن كليــان ال ــب يف اجلامعــان انمر  يــة عــّدال   

 عياداٍل خاّصٍةل ول  عدد كو  من اوؤليان ملاا: لوان وول ا  قسل  يف 

 . القوا ا الرحونا ية السوعة لللجاح.1

 . ال ر ق  ، احلب.2

 . القوا ا السوعة لليوغا.3

 . احللول الرونية.... وغ ها.4

 «: كاا ن تول»الرابع اوعّل  الرحونا ي 

 ـوا يا وعمـر    مل ثـّ  ا  قـل  ،    1948يف أوا يـا عـام   «  كاا ن تـول »ولد 

                                      
 .127اوود  السابق ص  1،

وا ون دها ما يف اهللدو ية: هو القا ون الد ين وانخسوي الذي  اع اوعابـد حليـاال     2،

 ان جدوى أكال ومن    وع "دها ما" بالقيام بواجوات  جتا  عائل   ويوق   وجم مع   فّ   

اح اسج مـاعيل و وحـث    زهد برغوات  ان ا يـة السـاعية ل حقيـق اللـذال الشصوـية واللجـ      

 باوقابل عن خ  اجلميع.

   حتر ر: فراس السواح. 4/65ا ار: مو وعة تا  خ اند ان ،

 .114-113القوا ا الرونا ية السوعة لللجاح ص  3،
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ثس  عشرال  لةل وود عاش أكثر شواب   وا د اسك  اا احلـاد. ووـا أّ  تسـعة    

وعشر ن عاًمال أصيب بلوبٍة شد داٍل مـن اسك  ـاا دفع ـ   ، ال يّ ـر يف  اتـ ل      

 وما تعا ي  من  سمل ن د توّصل  ،    ا  تلك الذان.

شـوا د للـدنل ويف    قاي أوواًتا يو لةع  راوب اللاس يف «  كاا ن»أصوح 

 اوعابد الوو  ةل و ويت يف اول زهان اخلا جيةل ن د وصي  أهل  باجللون.

 ، أمر  ـال وهلـاك أّلـف ك ابـ  انول:     «  كاـا ن »م ا  قل 1995يف عام 

ل وترج   ، أ بٍع وثسثـا ل ـة ملاـا العربيـةل بـّين يف هـذا ال  ـاا        «ووال اآلن»

ــال وأ   ــدعو هلـ ــيت  ـ ــة الـ ــالي  الرونيـ ــد ا ان  ال عـ ــو  والـ ــ   ، ال وـ ــا  فيـ شـ

 .   1،«الشروية

ــأّثرن فلســي        ــر  اوعّلمــا الرحونــا يّين يف ال ــرال ت  عــد  كاــا ن مــن أب

 بالي ر الثيوصويفل وبالد ا ان الشروية بش ٍل كو .

ل وهمــا مــن أكثــر «وــوال اآلنل وأ ض جد ــدال»ب  ابيــ  «  كاــا ن»اشــ ار 

 ود ترمجا  ، الل ة العربية.ال  ب الرحونا ية مويًعا يف ال رال و

ف  د بـ :  د اك احلقيقـة اإلهليـة للـليسل والـيت      « أ ض جد دال»أّما ك اب  

 «.اإلجيو»ختيياا الذان الوهمية أو 

ـــ     كاــا ن »علــد « اإللـ  »ووـد بلــد مؤلياتـ  علــد عقيــدال ونـدال الوجــودل ف

 «.ال يلو ة»هو مراد  للوجود او لق أو « تول

ــا  هــو «  كاــا ن»فعلــد  -دليلــك لس ــ لا ال-« نوــوال اآل»يف « اآلن»أّم

 اليلا  الوويف.

هي اإلنساس بالوندال مع ال يلو ة اليت « اس  لا ال»أّن «  كاا ن»و ع ا 

                                      
 .60-59ا ار: نركة العور اجلد د ص  1،
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 «.اإلل »فّسرها بأ اا 

و قــّر  ونــدال اند ــانل وهــي   يجــة ن ميــة للقــول بونــدال الوجــودل وأّن 

 جوهر اند ان كّلاا واندل س فر  بيلاا يف احلقيقة.

ــود عــن       ــان واوع قــدانل وأ اــا وي ــرى ال مــرد علــد اند  ــ     شــافةع  ، أّ 

 الوصول لس  لا ال الرحونية.

 أبر  خوائص الرحونا ية احلد ثة مي ن  جيا ها فيما  لي:

. ها بــة اند ــان واوع قــدان وال مــّرد علياــا  ن اــ   رو اــا عائقعــا عــن   1

ق الرحونيةل فاـ   ـرون ال مـّرد    الوصول للحقيقة عا الوحث الذاتي عن احلقائ

 «.لي ا»علياا وأّ اا ا  عراض لل رو  

ــو:   ــول أوشــ ــد ولوجيان   » قــ ــة وان ــ ــو  وانمثلــ ــدان والرمــ  ّن اوع قــ

واللووص ما هي  ّلا غوا  مرتاك  علد عيليكل واوعجـزال أ ـك س تـزال وـادً ا     

ن و ًلـا  علد    ة القليل الذي ترا ل ن د  لك القـد  القليـل س جيـب أن   ـو    

 .  1،«مع تلك ال ّمية من ال وا 

تلك هـي اخل ـوال انو، باجتـا  احلقيقـةل باجتـا  اإللـ  احلقيقـيل        »و قول أ ًاا: 

 .  2،«باجتا  انلوهةل تعّر من مجيع اوع قدانل وكن نرًّا من مجيع الرمو 

 ّ اك أن ت ون أبـًدا جـزً ا مـن  اـام اوع قـدانل      »و ؤّكد علد  لك بقول : 

 ن هلدو يًّال وس مسلًمال وس تابًعال وس بو  ًّال علدما توـوح جـزً ا مـن    س ت

 .  3،« اام اوع قدانل فّّ ك تووح عوًدا

 ّن السويل الونيد ل ي ت ون م ـدّ ًلال هـو أن ت ـون يف هـذا     »ووال أ ًاا: 

                                      
 .23الثو ال لعوة العقائد ص  1،

 .22اوود  السابق ص  2،

 .14ن عن الووفية صن مة الرمال هادثا  3،
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العامل علد حنٍو عميق  نّن اإلل  خم وئ يف هذا العاملل وغ  موجوٍد يف العامل 

خرل  ّن العامل اآلخر هو أعمق  وااٍل يف هذا العاملل وس مي ن فول العـاوا  اآل

عن بعااما.   ا  ميـت مجيـع أ ـواد اوع قـدانل فسـ ودأ يف الر  ـة علـد حنـٍو         

ــيس      واشــحل وعلــدها  ــ لدهيف مــن أّن اإل ســان عــا د ومــا  ال  عــا يل ول

 .  1،«بسوب اولحد نل بل بسوب ما سّمد الد ن

 ائقعا يف الوصول للحقيقة وليس اإلحلاد.فجعل الد ن ع

ــال يف موشــٍع  خــر:   ــيت    »وو ــائس واوســاجد ال ــد وال ل ــت اوعاب ــد ي ل لق

أ شأ اها يف كّل ان ض من   شا  الوه  واخلدادل  ّن اللاس الذ ن جيلسـون يف  

 .  2،«هذ  اوعابد ونوهلا س ميل ون  ّس انوهام

ــرى  ــل هــي يف   أّن احلقيقــة ليســت يف أّي عقيــداٍلل »و  وس يف أّي جــداٍلل ب

 .  3،«اجلوهر انعمق من وجودك

كـن مـد كعا نهميـة حتو ـل كـّل عسواتـك  ، عسوـاٍن        : »ووال وا ن دا ـر 

 حونيــةل  ّن العسوــة الرحونيــة س تقــوم علــد أ ــاس الــد نل فاــي ترّكــز علــد   

 .  4،«جتّليان الرحوح يف كّل م ان

الرحونيـة أو ـع ب ـثٍ  مـن أيم     »ول:  لك وشوًنا فيقـ  د واك شوبراو ز د 

د ا ٍة أو مع قٍد واندل فيي نا  رى د ا ةع تشّدد علد اخل ي ةل وأخـرى علـد   

وــا ون الثــواا والعقــاال  ــرى احل مــة ان ــل وانهــّ ل س تلاــر  ، القــوال  

 .  5،«اخلا جيةل  ّ اا تلار  ، الداخل

                                      
 .46اوود  السابق ص  1،

 .10الوحث عن العجائب ص  2،

 . 7د ا احلب ص  3،

 .128ووال العزمية ص  4،

 .217احللول الرحونية ص  5،
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 ـجون توعـد الوشـر عـن     الـد ا ان والعقائـد   ف ى أّن «  كاا ن تول»أّما 

العقائدل والد ا انل والسيا ةل والعملل كّل  لك  شأ من »فيقول:  احلقيقة

فالعقائـد  اع قاٍد خايئل بأّن الـ ي   مي ـن لـ  أن  لّصـص احلقيقـة أو الواوـع        

ل وال ر ب أّن الوشر حيّوون نقةا هي يف احلقيقة جمموعة  جون مجاعية ولاجة

أ ـره   نّ اـا تـزوده  بّنسـاٍس مـن انمـانل         زا ان هـذا السـجن الـذي     

ل مل  يرض علـد الوشـر شـيً ا أكثـر     « عر »و خر مزّ ف ل ّل وانٍد ملا  بأّ   

 .    1،«من اوعا اال  وى العقائد الوشر ة

. من خوـائص الرحونا يـة احلد ثـة: ال ـأّثر الواشـح باليلسـيان الشـروية        2

اـــت مـــن ورا تـــي يف ك ـــب  ،اهللدو ـــيةل والوو  ـــةل وال او ـــة ل فقـــد سن 

ل وهو اجلـز  انخـ  يف     2،الرحونا يا اوعاصر ن كثرال ا  شااده  بانوبا يشاد

 جمموعٍة من ال  ابان اهللدو ية اليت تسّمد الييدان.

وانوبا يشاد  ع ا جزً ا أ ا يًّا من مواد  الد ا ـة اهللدو ـيةل وخسصـة    

 احمل وى اليلسيي يف اهللدو ية.

                                      
 .18-17صون الس يلة ص  1،

. أبـال والـيت تعـين:    1معلد انوبا يشاد ل ـةع: عوـا ال عـن ثـس  كلمـان جم معـان:        2،

. شادل واليت تعين: اجللوسل في ون اوعلد احلريف 3: حتت. .  يل واليت تعين2القرا. 

ل لمــة انوبا يشــاد: اجللــوس حتــت ،مــن  ر ــد اجللــوس معــ   مــع القــرا ملــ ل و  ــون  

اوقوود باذ  ال لمة: اجللوس علد الشـيخ ل لّقـي العلـ . وانوبا يشـادان الييد ـة مامـة       

بل تدو  علياا الد ا ة اهللدو ـية  جدًّا لدى اهللدوسل هلا م ا ة مرمووة علد علمائا ل 

ــاال مســ مدال مــن هــذ        ــ  براهمــان وال ــون واحلي ــة باإلل ــد او علق اجلد ــدالل فأغلــب العقائ

انوبا يشادانل وهي وائمة علد عقيدال وندال الوجود. ا ار: اهللدو ية نبي ب ر  كر ا 

  . 277ل 1/234،
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ــول  ــسم   ــان عوــد ا» ق ــاد  « لس ــة حتقيقــ  ليوبا يش ــ   : »يف مقدم ــن ه م

«  ــاا  ا ا»؟ س  عــر  عــن نيــاتا   ّس اللــز  القليــلل ونســب «انوبا يشــاد

  شـــال وكيلـــال ومو ـــداكال وكاتاـــال »هلـــاك مـــن  عـــر  أنـــائا  وهـــ :  

وبرانال وما دوكيال وتا    ال وشا دوجيال ولا اادا ا يا  ال وكا ياليـال  

وهؤس   ع اون اوراجع باللسوة للالـدوسل كمـا تع ـا ك ـب     «  او يي اصياتا

الييدا جبا ب عّدال ك ب أخرى ك ًوا مقّد ة للالدو يل وكّل نرٍ  باا مـرتوط  

 .  1،بالااهمن

ل و ووصــ  يف   2،أوــول: وانوبا يشــاد وــائ  علــد عقيــدال ونــدال الوجــود 

ــ    لك كث ال جدًّا. فقد جا  يف اجلز  الثا ي من انوبا ي مـا  «   شـا »شـاد ما سـّمد ب

ــّل      » ّوــ :  ــا . هــو اإلهلــّي يف ك ــل  ا ــااهمن لي ــل يف ال ــد اإل ســان أن   أّم عل

 .  3،«ال ائلان

ــ      ــّمد بـ ــاد ما س ــن انوبا يش ــامن م ــز  الث ــا  يف اجل ــا»وج يف وصــف « أل ا  

مثل و رال اوا  س تل وـق بو وـة اللـوتسل هـو الـذي بعيلـكل هـو        »الااهمن: 

اتكل هو الذي س ميونل هو اإلشـعادل هـو الـذي  شـّع     الااهمنل هو  ان  

 .  4،«يف كّل انكوان  ، انبد

                                      
 .11انوبا يشاد ص  1،

أّي  ار ـٍة تقـول   »ال الذ ن س  ؤملون بّل  تعو  عـن  وندال الوجود علد هؤس  اوسند  2،

بوجود جوهٍر وانٍد فحسبل أو عامٍل وانٍدل أو أن الواوـع اخلـا جّي وانـد مبعلـد مـا       

ل  شرا : د.  كي 534اوو وعة اليلسيية ص «أي: أّ   س    ّير وس  لقس ل وس   ما ز

 جنيب همود.

 .60ص «  شا»د بـاجلز  الثا ي من انوبا يشاد ما  سّم  3،

 .125ص  «أل ا  ا»اجلز  الثامن من انوبا يشاد ما  سّمد بـ  4،
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مــن « Gita»و« انبليشــاد»لقــد ولــدن ووــائد  ائعــة مثــل  » قــول أوشــو: 

 .  1،«شعرا  كا وا شعرا  بش ٍل دائ ل ومل   ن شعره  عاد ًّا

ال بأند اللووص من انوبا يشاد علد عقيدال وند« وا ن دا ر»و س شـاد  

ــود  ــول: الوجـ ــرال     »فيقـ ــاد بي ـ ــة  ، اسع قـ ــا اوز يـ ــة ان ـ ــل ألاجـ ــا   وـ فيمـ

علدما  ـد ك اإل سـان الـذكّي أّن الـذان هـي      »ل  قول انوبا يشاد: «اس يوال

    2،؟«كّل انشيا ل فأّي نزٍنل وأّي م اعب ود تواج    سان   يّا  الوندال

 ل لـ ل وأّ ـ    عن مياوم اإلل ل وأّ   وعـي س شـ  «  كاا ن تول»و  حّد  

ــ   مس شــاًدا بــلصم مــن  وــوص         ــانل ،أي: أ ــ  بداخل ــوهر ماهيــة اإل س ج

تش  انبا يشـاد: اللوـوص اوقّد ـة اهللد ـة     »انوبا يشاد ل قر ر  لك فيقول: 

مـا س ي ـن     ـ  بـالعال ول ـن      »القدميةل  ، احلقيقة  اتاا باذ  ال لمـان:  

لااهمان الروح س ما  عود  اللاس هلـا.  بوا     ترى العا: اعل  أّ   ليس  ّلا ا

ــا       ــيس  ّل ــ  ل ــن أ  ــذي بوا ــ    تســمع ان ن: أعل مــا س تســمع  ان ن ل ــن ال

الااهمان الروحل وليس ما  عود  اللاس هلال ما س مي ـن الـ ي   بـ  بالعقـلل     

ل ــن بوا ــ     ســ  يع العقــل أن  يّ ــر: اعلــ  أّ ــ  ونــد  الااهمــان الــّروحل 

 .  3،«اللاس هلا وليس ما  عود 

 theختا ـا انبا يشـاد ،  »م حّدًثا عـن  وغـا ال أّمـل:    « د واك شوبرا»و قول 

Upanishads        ماما كان عايًما الياـا  السهـدود انكثـر ملـ  عامـة الياـا  

القلـبل لقــد دعيـت ملـذ وسدتــك  ، اك شـا  العـامل اخلــا جي        داخـل  ـو  

                                      
 .18-17اإل سان اجلد د ص  1،

 .80اللقلة ص  2،

 . 193أ ض جد دال ص  3،
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 . 1،«ك الداخلياحمليط بكل ل ّن ال أّمل هو ا   شا  عاو

ــة:  . 3 ــة احلد ث ــة باووــاد   مــن خوــائص الرحونا ي ــة الرحوني حتد ــد اهلدا 

ل فاـ   قـّر ون اسك يـا  بالرحونا يـة     «الـوني »الداخلية الذاتية وهيمل اـا علـد   

 مودً ا للادا ةل وهي جتي  من الداخلل وليس من اخلا مل.

وركـز  عـر  اإللـ ل     ّن مركز وجود ا خم وأ يف داخللال هذا ا» قول أوشو: 

ومن خسل  حنول علد حملاٍن من احلقيقةل و رتوط بال اوة احليو ة اسب دائيـةل  

ومن خسل هذا اوركز بالذان  ول  ليلا عو  ع ٍر س مي ن وصـي ل وهـو غـ     

موجــوٍد علــد وجــ  ان ضل  ّ ــ  اوركــز  يســ  الــذي س  عــر  احلــدودل وهــو  

ا هذا اوركز  ، ما و ا  احلدودل نيـث الياـا    الواا  ، احلّر ة او لقةل  قود 

بس ندودل والياا  السم لاهي الذي س  عر  احلزنل والذي ليس أّي شـي   

 .  2،« خر غ  اللعي ل بل وشي  أكا ب ثٍ  من اللعي ل  ّ   وفرال اللعي 

ــول:  ــة    »و قـ ــداخلي وال جربـ ــا الـ ــو اوص ـ ــة حنـ ــان الوايليـ ــت اند ـ توّجاـ

 .  3،«الد ن هو عل  الواينالداخليةل  ّن 

ــول أ ًاــا:   ــة      »و ق ــّر   ، نقيق ــو يف ال ع ــابيل ه ــي واإلجي ــو  اليعل ال  

 .  4،« واتلال  ، الذان الداخلية لة سان

الوــاحلا  وحثــون عــن اللعمــةل عــن احلــّبل عــن جــوهر »فاــو  ــرى أن: 

 .  5،«الوجود اولوعث من داخل  واتا 

                                      
 .128القوا ا الرونية السوعة لليوغال ص  1،

 . 12الوحث عن العجا ب ص  2،

 .174أهل ال ر ق ص  3،

 .37، ال لو  صالسيف اوا ي العودال    4،

 .  42اوود  السابق ص  5،
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ــ  لــيس هلدو ــيًّال وس   س تع قــد هلــذا ال ر»و قــول أ ًاــا:   ــق اًنــال   

ــا   وــا د العــامل مــن أجــل هــذا       ــس ا ــ ل ل ّل مســلًمال وس مســيحيًّال دعــ  ب

اس ــ ل الــدخول  ، الــذان هــو ال ر ــق اوســ قي ل وال  ّلــع حنــو اخلــا مل هــو 

 .  1،«ال ر ق اخل أ

 ّن  اتك السامية هي باـعة مـن موـد  خّلـا ل كّلـي      »و قول وا ن دا ر: 

كّلي احللانل كّل ما عليك فعل  هو ووول أ   ليس شـيً ا خا ًجـا علـكل    احملوةل 

 ّ    س ن داخلكل  ّن ول ة السماوان موجودال يف داخلكل يف احلقيقة  ّ اا 

أ تل وكّل ما عليك فعل  هو أن تودأ يف موا اال ومزاملة  يسك مع هذا اجلوهر 

ــر كمــا  اوقــّدس ــدأ يف ال وــّر  كمــا   وــّر ل وتيّ   يّ ــرل و ــ ودأ  ل وأن تو

عملية ال جّلي ناوا  ودأ باا هول هـذا هـو جـوهر العـييف يف نيـااٍل ت حّقـق فياـا        

 .  2،« غواتكل أعط يويع ك اوقّد ة فرص اا

ل ـي تلاـي الوـؤس الـذي     »فيقول: «  كاا ن تول»و ؤّكد علد هذا اوعلد 

 .  3،«جيب أن تودأ بذاتكاب لي ب  الوجود اإل سا يل ملذ  س  السلال 

وهذا  من خوائص الرحونية احلد ثة: ال أّثر الواشح بال وو  ال اليل. 4

ل  4، اار جليًّا يف عقيدال وندال الوجودل وتوجيل  مو  الووفية  مثل احلـسمل 

                                      
 .155اوود  السابق ص  1،

 .74 غوان هققة ص  2،

 .110أ ض جد دال ص  3،

هــو أبــو م يــث احلســا بــن ملوــو  احلــسملل كــان جــد  جمو ــيًّال مــن أهــل بياــا      4،

واوشـا خ يف أمـر  خم ليـونل  ّد  أكثـر     »بيا سل و شأ بوا ـط والعـرا ل وـال السـلمي:     

ل وال احلسمل عن  يسـ  يف ك ابـ  ال وا ـا    «شا خ و يو ل وأبواأ ي و لاقدمييال وو او

ل فاـو  ـرى نلـول    «احلّق ما أ لم   ، خلق   نّ   هول و ّ ي هول وهو هـو »: 135ص
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 ل وغ هما.   1،وجسل الد ن الّرومي

مي ــن أن  وجــد الوــويّف يف أّي م ــاٍن وبــأّي شــ ٍل  نّن   » قــول أوشــو: 

اند ـان ان ا ـيل مي ـن أن  وجـد ال وـو  دون       ال وو  هو جوهر مجيـع 

عسوٍة بد نل ول ن س مي ن أن  وجد الد ن دون ال وّو ل فـس  قـوم الشـي     

دون جوهر ل بيلما  زداد الد ن نيو ةع مع الوصول  ، جـوهر ل نيلمـا   ـون    

الـد ن نيًّــال فـذلك فقــط بســوب ال وـّو ل الــذي  عــين بوسـايٍة عسوــة نــّب     

و لقل ونّب ال ّل ال املل وهـو  عـين أّن اإل سـان جـاهز كـي      اإلل ل وهوة ا

 .  2،« ذوا يف ال املل ومس عد س  دعائ   ، داخل ولو 

أوول: وهذا تور ح ملـ  بـأّن ال وـو  جـوهر اند ـانل وأّ ـ   وجـد دون        

 عسوٍة ل  بأّي د ٍن من اند ان.

كي  ـذوا   اإل سان جاهز»وفي  ال ور ح بعقيدال وندال الوجود نا وال: 

 «.يف ال امل

كلمة مجيلة ال وو : وهي تعـين الـذي   »و قول عن ال وو  الرحوني: 

                                                                                    
ار يف  ات ل و ل علد الز دوة كما  كر  لك ابن تيمية. ا ار يف ترمج  : يوقان الووفية 

  .488-20/480الي اوى ،  ل جممود308-307للسلمي ،

هو همد بن محد بن احلسا بن أمحد الولصي القو وي الرحوميل تلسب  لي  ال ر قة   1،

اوولو ةل ول  ك اا اوثلـويل تاـّ  مـا  قـا ا  سـةع وعشـر ن ألـف بيـتل وملاجـ  يف          

ال وو  أ ا   العشق اإلهليل وفلسي   يف ال وو  أ ا ـاا ونـدال الوجـودل وونـدال     

 هـ.672تويف  لة  اند انل

 ل أخوــا  258-252ا اــر يف ترمج ــ : اوو ــوعة الوــوفية د. عوــداولع  احليــين ،ص 

  . 393-359جسل الد ن الرومي للقو وي ،ص

 .7أهل ال ر ق هادثان عن ال وو  نوشو ص  2،
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 .  1،« عر ل والووفية تعين اوعرفة

 ّن اإللــ  احلقيقــي لــيس  لــ  مؤ ســان »و وــّرح بونــدال الوجــود فيقــول: 

اند ـانل  ّن اإللـ  احلقيقــي بوسـايٍة هــو اإللـ ل كــّل شـي ل وكــّل أنـٍد  ل مــي       

 «.س  ل مي  ، أّي أنٍد لي ل وهو 

 ّن العامل هو اإلل ل علد الرغ  مـن أّن اإللـ    »علد الووفية واعدال تقول: 

ليس العامل.  ّن اإلل   م ا ية س  اائيةل هذا العـامل جـز  بسـيط مـن اإللـ ل وـد       

أصوح واوًعا. تس  يع أن جتد اإلل  هلال  ّ   يف كّل م انل يف كـّل شـجراٍلل ويف   

جوٍلل ويف كّل   ساٍنل علدما  و س  ييلل فاإلل  هو الـذي   كّل  ارل ويف كّل

 و س  نقيقةعل وعلدما تو ي امرأال وتلامر دموعاال فاإلل  هو الـذي  ل حـبل   

    موجود يف او سول ويف اإلماايو ل     يّف وفيكل يف احلقيقة س موجود  ّس 

 .  2،«هول س موجود  ّس اإلل 

وأّ ـ  أعاـ  الزّهـاد واحل مـا  يف الوـوفيةل       «احلسمل»علد « أوشو»و ثين 

وأ   وصل  ، احلقيقة نا  كر أّن اإلل  كامن في ل وأ   كان  و س  و اـحك  

مل   ــن ملوــو  احلــسمل خائيعــال لقــد و ــل ال ــث  مــن  »نــا و لــو ل فيقــول: 

علد الوليبل اج مع م ة ألف شـصٍص مـن   « ملوو »ل علدما كان «او ووفة

الــذي كــان  اــحك كــاجمللون:    « ملوــو »أنــده  أجــل مشــاهدت ل  ــأل   

ملوو ل هل جّن جلو ك؟ أ ت تولب ول لك تاحكل وا ا تاحك؟  ّ ـ   »

من أجل هذا السوب أ ا أشحكل »؟ أجاب  ملوو : «اوونل أمل تِع  لك بعد

  ا   ق لون شصًوا غ  موجودل هذ  هـي  ـصافة وتياهـة انمـر  وهلـذا أ ـا       

                                      
 .51ألف با  ال لو ر نوشو ص  1،

 .379-378ألف با  ال لو ر نوشو ص  2،
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اولون و ل شصٍص غ  موجود مـن الودا ـةل     ا  حي»ل وال ملوو : «أشحك

 «.وهلذا السوب أ ا أشحك

لقد و ل ال ث  من او ووفةل ولقد تقولوا اوون بيرٍحل من أ ن  ـأتي  لـك   

اليرح وتلك الشجاعة؟   اا شـجاعة   سـان أد ك أّ ـ  س وجـود لي ـا اوز يـةل       

   1،؟«أ ا غ  موجودل كيف لك أن تق لين»وأّ   

هي ما وصل  ليـ  احلـسمل مـن اع قـاد ألوهّيـة      « أوشو»قة علد أوول: فاحلقي

عـييف يف  الشـصص   ودأ  نا « أوشو» ات ل ولذلك ص لب  نّن اجمل مع بزع  

اجمل مـع  عـييف يف الليـا ل وس    جيعـل  ّوـا     ـا   س شصوـاع  ووح ألوهية  ات   

 .   2،«مي ن أن   يق احلقيقة

وأ ـ  وـرأ مجيـع ك وـ      « الرحومـي  جسل الـد ن » عجاب  بـ« وا ن دا ر»و ودي 

كلت أفّ ر بالقّد س الرحوني الذي   ن يف م اٍن غ  بعيٍد عـن هـذا   »فيقول: 

اوووع يف تركيا: موس ا جسل الد ن الرحوميل لقد كان شاعًرا فقيًاال خـوً ا يف  

علــ  السهــونل وانكثــر أهميــة أّ ــ  كــان صــوفيًّال لقــد كلــت أوــرأ وأ  شــاد   

ورابة ثسثا  لٍة ن د اآلن. لقد أصوح شصويةع مامةع جـدًّا يف  « رحوميال»ووس ا 

نياتيل وعلد تواٍ  مع العد د من اوعّلما الرحونا يا الذ ن ك وـت عـلا  هلـا    

يف هذ  الويحان. يف احلقيقة لقد كلت تقر ًوا مأخوً ا أليـاال هـذا الرجـل الـذي     

سـيحّيةل وتع ـا أهمي ـ  يف أ ـ  جتـاو        ع ا وّد ًسا يف كلم من عاوي اإل سم واو

 .  3،«احلدود القومية والعروية

ّ  اغ يــال العد ـد مــن  »أّ ـ   «  ــو  تـرا  علــدما تـؤمن بــ   »و ـذكر يف ك ابـ    

                                      
 .279-278ل 78ل 19ثان عن ال وو  صأهل ال ر ق هاد  1،

 .19أهل ال ر ق هادثان عن ال وو  ص  2،

 .398-397أ   يع أن أ ى بوشوح اآلن لوا ن دا ر ص  3،
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الزعما  والقادال الذ ن  ملوا مبوـدأ ونـدال الوجـودل ووـاموا ب عليمـ  ل،خـر نل       

  باع وا ه  أة اً ـا  فمن   افحون للقاا  علد احلروا ت ّ  غالًوا السصر ة ملا

 .   1،«مثاليّين محقد

؟ مقر ًّا بذلك عقيدال تأليـ  الـذان   «َمْن أ ا»علد  ؤال « وا ن دا ر»وجييب 

َمـْن  » ّن جـوابي الشصوـي علـد  ـؤال     »اإل سا يةل وونـدال الوجـود فيقـول:    

؟ هــو أ ّلــي باــعة مــن اووــد  خــالق كــّل شــي ل والــذي لــ  العد ــد مــن    «أ ــا

ل ل والروحل واوود ل وال اول والعقل اوقـدسل وه ـذا   اننا ل وملاا اإل

دواليك. علد الرَّغ  من أ ّلـي عـاجز عـن     ـ  أو وسـ ل  ّلـا أ ّلـي أعلـ  أ ّلـي          

مل   ن ّلي جيب أن أكون مثل الذي ج ت مل ل والـذي ج ـت ملـ  هـو عـدمل      

ي س صو ال ل  ا دمل يف الشـ ل. ه ـذال أ ـا تركيوـة مـن الـرحوح اخلييـة الـيت هـ         

 .  2،«مود  كّل شي 

 ّن الوــوفّيا يف اإل ــسم لــد ا   ســوا  ال عوــدي »و قــول د وــاك شــوبرا: 

اخلاّص با ل وكان جسل الد ن الرحومـيل الـذي أو ـوس ملـ  غالًوـال أكثـر مـن        

شــاعرل لقــد كــان معّلًمــا عايًمــا هلــذا ال ر ــقل باللســوة  ليــ ل فــّن اإللــ            

 .  3،«هوانمجل

ل و س شـاد لـذلك بقـول جـسل الـد ن      «احلـبّ »هـو   و رى د وـاك أّن اإللـ   

 .  4،«بوا  ة اإلل ل علدما ترى مجالك  و  ت ون معوود  يسك»الّرومي 

يف احلقيقـة الوانـدالل قلـق    »عقيدال وندال الوجود فيقـول:  « د واك»و قّر  

                                      
 .141 و  ترا  علدما تؤمن ب  ص   1،

 .22اللقلة ص  2،

 .51ال ر ق  ، احلب ص  3،

 . 90ال ر ق  ، احلب ص 4،
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الوعي  يس ل و لـك  شـو  وولـك  ّن ار موجـود شـمن خليق ـ ل لـيس هلـاك         

قف علي : ف ّلّي الوجـود  عـين أّ ـ    ا كـان هلـاك مّثـت       م ان خا مل اخلليقة لي

 .  1،«م انل فار موجود في 

ــول »و شــ   ــا ن ت ــا:    «  كا ــدال ونــدال الوجــود وائلع  اك »صــرانةع  ، عقي

اإلد اك هو ان لي بـداخلك  هـو الـوعي ألـّد  اتـ ل  ّ ـ  احليـاال الوانـدال  ان         

 .  2،«ّ ك أ ت هوالوجود غ  اواّدي. هل تقد  أن تيقد ؟ كّلا  ن

اآلن هو أ ًاا مركزي يف ال عالي  الوـوفيةل  »و ثين علد الووفية فيقول: 

الوـويف هـو ابـن الـزمن     »واليرد الوايين يف اإل ـسم. فلـدى الوـوفيّين وـول:     

اواشـي واوسـ قول   »وابـن الرومـي الشـاعر الوـويف العاـي   وـّرح:       «. احلاشر

 .  3،«اما باللا حيجوان اآلهلة عن مو  ال أنرووهما كلي

أوول:   وا ّوا  وق  قل  الولة الوثيقـة بـا الرحونا يـة احلد ثـة وال وـو       

ال الي يف موـاد  ال لقـيل نيـث  ع مـد كـلح ملامـا علـد اووـاد  الرحونيـة يف          

حتوـيل اوعرفـة الد ليــةل ويف تعاـي  وتوجيــل غـسال الوــوفيةل ومـن أبــر ه :      

 ابن عربيل وغ ه .احلسملل وجسل الد ن الرحوميل و

مـن خوــائص الرحونا ّيــة احلد ثـة: ال ــلي  مــن عوـادال اخلــو  مــن ار    . 5

وا  وعاد   ن   من العوائق بزعما  للوصول  ، احلقيقة ال املة بداخلكل 

والوصول احلقيقي لر ونك   ّ  عا السسم الداخلي واحلبل فا   وّرنون 

 بأّن اإلل  هو احلب.

                                      
 .174ك اا ان را  لد واك ص  1،

 .70ن الس يلة إلكاا ن تول صصو  2،

 .54ووال اآلن إلكاا ن تول ص  3،
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لــ  احلقيقــي لــيس   ــامل اخلــو  أبــًدال ف يــف لــ  أن    ّن اإل» قــول أوشــو: 

 ّ ـاك أن ختـا  مـن    ». و قـول أ ًاـا:     1،« اار؟  اار اإلل  احلقيقي مـن احلـبّ  

ارل احلةّب هو ال ر ق الذي  وصلك  ، ارل ولـيس اخلـو ل   ـاك واخلـو      

 يدّمر نياتكل ار احلقيقي مقـرون باحملوـة وال سـامحل س جتعـل مـن صـستك       

 .   2،«ا عن خوفكل هذا ما  وصي ب  جسل الد ن الرحوميتعوً 

احلب هو السويل لاوط القلبل وهـذا مـا جيعلـين أةنـي احلـب      »و قول: 

 .  3،«أةّني  السويل الذي  وصللا  ، اوقّدسل أةّني  اوقّدس  ات صسالل 

احلب   ون نا تد ك أ ك لسـت مليوـلعا عـن الوجـودل     »و قول أ ًاا: 

. وهذا  وـرا  ملـ  بعقيـدال ونـدال الوجـودل        4،« تشعر بذ وال اس  شا احلب نا

 وهي أ اس الرحونا ية احلد ثة.

ونــده  »و ــرى أّن ال ر ــق للحــب هــو بــدخول عــامل ال وــو  فيقــول: 

او وــوفون  عرفــون احلــبل وونــده  عاشــوا و عيشــون جتربــة احلــبل   اــ    

 ، احلـبل فمـا عليـك  ّلـا     حي  رون احلبل ه ذا   ا كلت فعلعا تر ـد ال عـّر    

 .  5،«دخول عامل ال وو ل احلب هو ار

 .   6،«أّن اإلل  هواحلّب»أّن اوعّلما الرحونيا أخاو  « وا ن دا ر»و ؤّكد 

 ّن الشعو  انووـد الـذي  عـر  اإللـ ل و اتـك اننـدل هـو        »و قول: 

                                      
 .23الثو ال لعوة العقائد ص  1،

 .105لقا ان مع أ اس ا  ثلائيا ص  2،

 .242-241الرنلة الداخلية ص  3،

 .37أ را  احلياال ص  4،

 .44اوود  السابق ص  5،

 .72أ   يع أن أ ى بوشوح اآلن ص  6،
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اإللــ ل واإللــ  ل والــذي  وقــد يف احملوــة  وقــد يف  «اإللــ  هوــة»الشــعو  باحلــّب. 

 .  1،«في 

 ، أّن احلةـب أنـد انبـواا لسحتـاد مـع السم جّلـي       «  كاا ن تول»و ش  

احلب مبثابة  د اك الشـعو  باسحتـادل لـيس باًبـال بـل مـا  ـأتي        »،اإلل   فيقول: 

 .  2،«من خسل هذا الواا  ، هذا العامل

؟ « ـأتي احلـب  ِمْن أ ـن  »علدما كان   رح السؤال: »و قول د واك شوبرا: 

كان اجلواا العاوي هو من اإلل . وفقعا للعاـد اجلد ـد: مـن س حيـبل س عـر       

 .  3،«اإلل   نّن اإلل  هو احلةّب

الووفيّين كافحوا من أجل اسحتاد بارل وير قا  لل لـو ر  ّ مـا   »و رى أّن 

 .  4،«كان احلب

ال وــو ل يف أوــول: وهــذا  وــّين الوــلة الوثيقــة بــا الرحونيــة احلد ثــة و 

دعوى أّن الوصول لةل  باحلب مـع ا ـ وعاد اخلـو  وال ـلي  ملـ ل باع وـا         

 عائقعا عن الوصول للحقيقة.

 

*      *      * 

 

                                      
 .161 ر ص غوان هققة لوا ن دا  1،

 .135ووال اآلن ص  2،

 .79ال ر ق  ، احلب ص  3،

 .348همد ووة الليب انخ  ص  4،
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 انولاليول 

 مووف الرحونا ية احلد ثة من اإلحلاد اواّدي

 وفي  موحثان:

 اووحث انول: مياوم اإلحلاد اواّدي.

 عين    ا  وجـود ارل   علي  يف هذا العور:اإلحلاد اواّدي اوو لح  -

والقول بأّن ال ون وجد بس خالقل وأّن اواّدال أ لية أبد ةل واع وـا  ت ّيـران ال ـون    

ود ّيت باووادفةل أو مبق اد يويعة اواّدال وووا يلاال واع وـا  ظـاهرال احليـاالل ومـا     

 .  1،ي يف اوادالتس  وع من شعوٍ  وف ٍر علد اإل سانل من أثر ال  ّو  الذات

ومل   ن اإلحلاد يف ال ا  خ اإل سا ي ظاهرال با  الل  ان جتّمع بشـريل أو  

مذهًوا مدعًما مبلاماٍن ودولل و منا كان ظاهرالع فرد ـةع شـاّ الل وا  شـر اإلحلـاد     

ملــذ القــرن ال ا ــع عشــرل نيــث صــي ت العلــوم اإل ســا يةل وجــذو  العلــوم   

 .   2، يس ان اواّد ةالوح ةل علد أ س اإلحلاد بارل وال

 بر  اوذاهب اليت بليت علد اإلحلاد:من أ -

مذهب او وادي اج مـاعيل وشـع لـ  أ ـاس ف ـريل       أولعا: الشيوعية:

وائ  علد    ا  وجود الرا خالق هلذا ال ونل وأّن اوـادال هـي كـّل الوجـودل     

اي وأّن أنداثاال وت ّيراتاا مع أندا  ال ـا  خ اإل سـا يل ختاـع لقـا وٍن جـ     

مزعوم يف اوادال علد أّ اا صية من صيات  الذاتيةل أ ا   ف رال فلسيية علوا اا 

ل ومعلــد اواد ـة اجلدليـة: نركــة الـ    وال  ـو  اوسناــة يف     «اواّد ـة اجلدليـة  »

 .  3،أشيا  هذا ال ونل وكأّن علاصر ال ون ت جادل فيما بيلاا يف نركٍة دائمٍة

                                      
 . 409كواشف   و  يف اوذاهب الي ر ة اوعاصرال ص  1،

 .411اوود  السابق ص  2،

 .541-540ا ار: كواشف   و  ص  3،
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ــا ي   عو اــ ــا هلــذ       1،«هيجــل»الييلســو  انو ــد  لــك توــّوً ا خاصًّ عل

ــ        ــال ختاــع ل ــا ثابً  ــد ظــّن هــذا ال وــو  وا وً  احلركــة الدائمــة يف ال ــونل ن 

العمليــان اول قيــة الي ر ــةل وعمليــان ال ــونل ونركــة ال ــا  خ اإل ســا يل   

 ل ّل  اع ا هذا القا ون  ااًما للقوال ال يوية اوايملة علد ال ون واو وّرفة في .

فاـو أّن احلركـة اجلدليـة ت ـون يف او لـقل      « هيجـل »و  الـذي      أّما ال وـ 

وهو الذان ال لية اليت تل ا  كـّل شـي ل وكـّل انشـيا   ّ مـا هـي ت ـو  ومنـو         

جــدلي هلــذ  الــذان ال ليــةل وأّن نركــة الــ    ت ــون وفــق دو اٍن لولويــة         

صاعدالل كـّل دو اٍل علـد ثـس  مرانـلل هـي الوشـع انولل ثـّ  ا قسبـ   ،         

 قيا ل ثّ  مركب الوشـع و قياـ  بعـد تونـدهما بسـقوط ال لـاو  بيلامـال        

 وا تياعاما باذا ال وّند  ، ما هو أند من الوشع و قيا .

 وه ذا دواليك ت  ّر  نركة اجلدليةل في ون يف انشيا  كّلاا ت و .

من ف ة اوثاليا الـذ ن  ؤملـون بـال ييب اجملـرد مـن احلسـّيانل س       « هيجل»و

 ارتاـا  « هيجـل »نـذ  مـن جدليـة    « كـا ل مـا كس  »ة اوـاد ّينل  ّس أّن  من ف ـ 

اوثاليــة اورتو ــة باإللــ ل وأشــا   لياــا  ارتــ  اواد ــة ليوــوح مذهوــ  اليلســيي   

 .  2،«اواّد ة اجلدلية»

                                      
 أ ـ اً ا  مل عـا 1770هو جو مل فيلـال  فر ـد  ك هيجـلل ولـد يف أوا يـا يف العـام         1،

مل  ع ـا  هيجـل ملّاـر اليلسـية اوثاليـةل  ع ـت فلسـي          1818لليلسية يف بـرلا يف عـام   

،اليت تؤكد علد ت ابق الروح وال ائن  باليلسية اوثالية او لقةل من مؤليات : د وس يف 

 ل وغ هـال ا اـر يف ترمج ـ  وفلسـي  :     1807فلسية ال ـا  خل فيلوميلولوجيـا الـروح ،   

 .676-667يلسيي د.مو يد نسيوة صاوعج  ال

ــة اوعاصــرال ص     2، ــذاهب الي ر  ــو  يف او ل اوعجــ  545-540ا اــر: كواشــف   

 .164اليلسييل جممع الل ة ص
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ثا ًيا: الدا و لية: وتعـر  بلار ـة ال  ـو ل والدا و ليـةل و ار ـة أصـل       

 ومذهب اس  صاا ال ويعي. ان وادل و ار ة اللشو  واس تقا ل

م  عـــامل أنيـــا  1882-1808« ،تشـــا لز  وبـــرن دا و ـــن» ســـوةع  ، 

ــدلل        ــذهب ال حــول أو ال و ــو م ــوادل وه ــاا أصــل ان  ــف ك  ــزيل مؤل  جنلي

ــن اس  صــاا       ــد أ ــاٍس م ــ  عل ــة يف ت ــّو  دائ ــان احلي ــ لّصص يف أّن ال ائل و 

وس  ـيما اللـود    ال ويعيل وبقا  انصلحل ف لشأ ان ـواد بعاـاا مـن بعـ ل    

 .  1،اإل سا ي الذي احند  عن أ واٍد نيوا ية

الذي  شـر يف عـام   « أصل ان واد» شر  ار    يف ك اب  « دا و ن»وود اب دأ 

م وخسصة ما ا  اد  لي : أّن ال ائلان احلية كا ت يف أصلاا عوا ال عـن  1859

ــّ  أخــذ هــذا ال ــائن يف ال  ــو       ــٍة وانــدالل ث واس تقــا ل كــائٍن نقــٍ   ي خلّي

وتشّ لت مل  ان واد احليوا ية اوص ليـة مـع مـرو  الووـت  فـان واد احليوا يـة       

كّلاا بيلاا عسوان  سبل من نيث أصل احلياالل فل   وجد ملاا  ود اب ـدأ يف  

خلق   مبيـرد ل مـن غـ  أن ميـّر بسلسـلة ال  ـو ل وعمليـة ال  ـو  وائمـة علـد           

ا ان ت لا د الوقا  علـد احليـاال فيمـا بيلاـال     اس  صاا ال ويعيل فّّن أ واد احليو

وفيمــا بيلاــا وبــا ال ويعــةل وبســوب  لــك ال لــانر تلــزد ان ــواد  ، اسن يــاظ 

بالويان اللافعةل وت وا ثاا عا انجيـالل فواس  صـاا تسـ  عجلـة ال  ـو ل      

 وت صلص ان واد احليوا ية من انعاا  اليا دالل وستوقي  ّس علد انصلح.

لقـد أيلقـت اس  صـاا ال ويعـي علـد هـذ  السحـلةل   ـّلةة         »دا و ـن:   قول 

تثوت كّل حتّول ماما   ـن تافًاـا م ـد كـان  ا فائـداٍلل مشـً ا بـذلك  ، عسو ـ          

                                      
 ل 1/556ل اوعج  اليلسيي جلميل صليوا ،318-317ا ار: اوود  السابق ص  1،

 .178-177اوو وعة اليلسيية د.عوداولع  نيين ص
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أّن ال ويعة يف اع مادهـا علـد   « دا و ن». و رى   1،«بقد ال اإل سان يف اس  صاا

ٍةل بـل تع مـد علـد    اس  صاا وبقا  انصلحل مل ت ن تس  علد خ ٍة مر وم

 .  2،الودفةل وختوط خوط عشوا 

 شافةع  ، أّن كل انمو   سوية ياًمـا وس توجـد أّ ـة م لقـان  ولـذا مي ـن       

 القول بأن اللار ة الدا و لية هي ان اس العلمي للي ر اللسيب.

و  ا كان ال  و    ّ  أنياً ا عن ير ق الودفةل وحتّدد  احلواد  العا شـة  

 .  3،بأّن اللار ة الدا و لية هي أ ًاا أ اس الي ر العوثي فيم ن القول

ومــا  كــر  منــا جمــرد أمثلــة علــد مــذاهب ف ر ــة تولــت اإلحلــاد اوــادي و ّس   

 فاوذاهب م عددال.

أوــول: فاإلحلــاد اوــادي مــوين علــد    ــا  مــا  ــوى اوــادال احملسو ــة مــع     

صلووـان مـن   ل و م ـان ت ـو  او  -جّل وعس-ال ور ح بّ  ا  وجود اخلالق 

 جلٍس آلخر يف   ا  اوصلووال ومود ها اإلميان بالودفة.

 

*      *      * 

                                      
 23-21 ل وا ار: اإل سم و ار ة دا و ـن ص 1/192 و ن ،أصل ان وادل دا  1،

 حملمد أمحد با يل. 

  .1/72أصل ان واد ،  2،

ل مــادال الدا و ليــة اسج ماعيــة. د.عوــد  2مو ــوعة الياــود والياود ــة والوــايو ية مل   3،

 الوهاا اوس ي. 
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 اووحث الثا ي: مووف الرحونا ية احلد ثة من اإلحلاد اوادي.

من مااهر اسشرتاك بـا الرحونا يـة احلد ثـة واإلحلـاد اوـاّدي استيـا  علـد        

ونا يــة احلد ثــة تاــاهي  ار ــة  ار ــة ال  ــو ل بــل  ّن  ار ــة ال  ــو  لــدى الرح 

ال  و  علد الدا و ليةل فاي علد الدا و لية تق ور علد    ا  اخلـالق و م ـان   

ت و  اوصلووان من جلٍس آلخـرل مـع تقر ـر أّن احليـاال وجـدن علـد ان ض       

بالوـدفةل يف ظـروٍ  معيلـةل بيلمـا يف الرحونا يـة احلد ثـة  ع ـا مـا  ـوق بدا ـةع           

وهـو ال  ـّو  مـن خملـوٍ   ، خـالقل مبعلـد تأليـ  الـذان           ا جةع ل  ـّوٍ  أعمـق  

اإل سا يةل فاو س  ق ور علد    ا  اخلالق واسّدعا  بأّن ال ون وجد صـدفةعل  

ــع      ــة خل ــة    ــا  صــيان اوصلــو  احملــدودال واّدعــا   م ا ي ــ  ا  قــل ورنل ول ّل

 .- عو  بار من  لك-صيان اخلالق علي ل فاو اع قاد بأّن اوصلو   ل  

علـدما ي لـئ بانف ـا ل فأ ـت ي لـئ بـاند انل  ّن مجيـع        » قـول أوشـو:   

.   1،«انف ا  وذ الل  عـ  ن ـد ف ـرال اإللـ  وـذ ال  نّن انف ـا  مجيعاـا وـذ ال        

 فاو  رى أّن اسع قاد بي رال وجود  ل  ف رال وذ ال.

 ع قد او د لون أّن كـّل شـي  هـو خملـو ل     »و وّرح بّ  ا  وجود ار وائلعا: 

 ّس من أ ن أتد؟ ل ـّلا  مـا تسـا لوا  وًمـال مـن أ ـن جـا  ار؟   ا كـان ار هـو          و

الذي خلق العاملل فمن خلـق ار  ً ا؟ و  ا كـان ار غـ  خملـو ل فلمـا ا  قـول       

بلار اٍن غ  شـرو  ة؟   ا كـان ار خملووعـا مـن  لـٍ   خـرل  لـ  أعلـد ملـ   توـةعل           

ه ذا ت ّر ان ـ لة  ، مـا س  اا ـةل و ـيوقد     فمن خلق هذا اإلل  انعلد  توةع. و

السؤال َمْن خلق  خر  ل ؟ بس جواا  هلذا أ ـا أ ـادي بانلوهـةل ولـيس بـار       

ار هو من اخرتاد ال الة والسهـوتيال  ّن ووـةع خياليـة ت سـّلد بقرا تاـال ومـن       

                                      
 .18أهل ال ر ق ص  1،
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اـا  ثّ  ت سوب خبوفكل الد ا ة احلقة ترف  أن ت ـون أ ـت جمـرد دميـٍة   سعـب ب     

. فاو  ـرى انلوهـة مبعلـد تأليـ  الـذان اإل سـا يةل         1،« جال الد ن أو  ل  جماول

وليس بوجـود  لـ   سـّمد ارل و ـثين أوشـو علـد   وس اإلحلـاد اوـادي بـأ ا           

ــول:   ــون فيقــــ ــا  احلقيقيــــ ــاخ »ان ويــــ ــ  ف بــــ ــيا هــــ ــا احلقيقــــ   2، ّن أ ويا  ــــ

ــ  ــد   3،و ي ش ــذ ن      4،وفرو  ــا  ال ــ  أ يس ــنل وه ــدم  كامــل    ودا و  ــاموا ب  و

                                      
 .139-138ألف با  ال لو ر ص  1،

 وليـو   28 اود للمسيحية ت لمـذ علـد هيجـل ملّاـر اوثاليـةل ولـد يف        فيلسو  أوا ي   2،

مل فلسي   تقوم علد  قد اهليجيلية نيـت باليلسـية ال ويعيـةل وهـي فلسـية      1804 لة 

ماد ة تقوم علد تقد س ال ويعـة ومياوماـا علـد  انشـيا  احملسو ـةل والـربط بـا ف ـر          

ة اولحـدالل وأّن الـد ن عقوـة يف  ـويل تقـدم      وف ر اوا كسـيةل  شـافةة  ، اللزعـة اإل سـا ي    

 ـو ما  ـلة   15اإل سان ماد ًّا ومعلوً ا  هلـذا  لو ـي ال حـّر  مـن  ـل ة الـد نل مـان يف        

ــدوي ،   1872 ــدالرمحن ب ــية د.عو ــية 212-2/209م. ا اــر: مو ــوعة اليلس  ل فلس

 . 13فيو باخل أمحد ع ية ص

 ي شــ  بلقــٍد جــذ ي للــد نل فيلســو  أوــا يل مؤ ــس فلســية القــوالل ا تــوط ا ــ     3،

ولليلسيةل وللعل  وليخـس ل كـان شـد د اإلحلـاد وجعلـ  هـو  ك اباتـ ل فلسـي   هـي          

اوادّ ة اهلدمية العدميـةل فاـو حيوـر الوجـود كّلـ  يف الوجـود اوـاديل ووـد صـّرح بّ  ـا            

ا ال وجود ار وأ اا يّثـل اسعـرتاض انكـا علـد الوجـودل اشـ ار مبقال ـ  اإلحلاد ـة الشـ         

ل غسـق  489م. ا ار: اوو ـوعة اليلسـيية للحيـين ص   1900مان يف عام  «مون اإلل »

 .65ل ه ذا ت ل    ادشت للي ش  ص74انوثان للي ش  ص

مؤ ــس ال حليــل الليســيل  اــودي منســاويل الي ــرال ان ا ــية الــيت  قــوم علياــا      4،

وجعل انمل أوّل ما  مذهو : أن ال رض من كل فعل  قوم ب  اإل سان هو حتويل أكا لّذال

مي ن   لك ن    أى أن السلوك   ج  حنـو السـعادال مبعلـد حتوـيل أكـا لـذالل أو  شـواد        
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اللسيلل وكامل الولـا ل وكامـل اللمـو مل العقائـديل دعـين أشـيف أ اـ  وـد         

 .  1،«أّدوا خدمةع عايمةع للوشر ة

لقد واموا ب لايف الوعي الوشري من اسع قاد »ثّ   ذكر  وب  لك وائلعا: 

علد حنٍو كاملل ول ن هذ   وف اواّمة فقطل وس بّد من  شافة شي   خـرل  

ــك        ا ا ــو ود يف ولو ــز د ال ــدأن ت ــد حنــٍو صــحيحل وب  ــ صدمت الوشــع عل

فس شعر باسم لان العاي  أمـام ف بـاخل ومـا كسل و ي شـ ل وفرو ـدل وكـّل       

أ ا معا  ياًما ول ّلين س أتوّوف من  اه  يف حت ي  اسع قاد والد ن القد  ل 

جليد أّن من ا  علد هذا احلّد  نّ ك   ا توويت فسيووح اخلوا  مو ك. أجل

ل ول ن نيلذاك ابدأ باك شا  ما  سـ ن  « ل  اسع قاد»اإلل  مل  عد موجوًدا 

كيا كل وا هب يف  نلة ا   شا   و  عثر علد اإلل ل و ي ون هذا هو 

ل  ّن  ل  ال جربة هو  ل  جد د ياًمال     اإلل  الذي تعرفـت   ل  جترب ك اخلاصة

نيح  لو  يف ولوكل لن   ون  لك      ل  علي ل وليس اإلل  الذي  ملت ب . 

اإلل  الذي  ق ن م اً ا ما يف السماوانل كّس      موجود هلا اآلنل  سـ ن  

داخلي وداخلك وداخل اجلميع. هـذا هـو اإللـ  او ـافئ واوـراد  للوجـودل       

حيار هذا اإلل  من خسل العرفانل وليس من خـسل اوعرفـةل لقـد ّ  تـدم      

« ف بـاخل ومـا كسل و ي شـ    »قـد وـام هـؤس  الثسثـة     . لاوعرفة وهو أمـر جيـد  

خـدماٍن جليلـةل لقـد وـام     «  ي شـ  »بعمٍل ييب يف   الة هرا  ورونل لقـد وـّدم   

مل ميا س ال أمـلل  «  ي ش »ب دم  اسع قادل ول ّل  مل  س مّر  ، مابعد  لكل 

                                                                                    
ــية  1939م ومــــان يف 1856احلاجــــان احلســــية. ولــــد يف  م. ا اــــر: مو ــــوعة اليلســ

  .123-2/122د.عودالرمحن بدوي ،

 .153أهل ال ر ق ص  1،
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س مي لك أن تول للحقيقة  ّس مـن خـسل بـاا ال أمـل أو بـاا احلـبل هـذان        

 .  1،«ما الوابان اوؤد ان  ، اإلل ه

ولت: فاو   يق مع ملّاري اإلحلاد اوادي يف تـدم  و   ـا   لـ  اسع قـادل     

ل ل   ل قده  يف اسو وا  علد  لكل وعدم ختّ ي  لك عا ال أمـلل واحلـب   

 ،  ل  ال جربةل وهو أ ـ   سـ ن مجيـع اوصلووـانل عقيـدال ونـدال الوجـودل        

يول خا مل الذان اإل سا ية واوصلووـانل ول ّلـ   سـلك يف    فاو  ل ر اإلل  اول

 لك ير قة الرحونا يةل أليث جيعل من الـليس  هلعـا م وـّرفعا يف الواوـع  ولـذا      

فالرحونا ية ليست شيً ا تول  لي ل بـل هـي كائلـةل   اـا     » وّرح أوشو وائلعا: 

هلـاك يف  ليست هدفعا  ، م اٍن مال ول لاا ود ندثت داخلك باليعـلل   اـا   

 .   2،«ولوك

نـا  ـ ل: هـل أخ ـأ دا و ـن؟ فأجـاا:       « د وـاك شـوبرا  »وهذا مـا كر   

كّ ساٍن م دّ نل أ ى  يسي مد ًلا بالش رل كّل الش ر لدا و ن علد ما فعـل.  »

فيمـا لـو    -أو وـد  قـدم علـد  لـك    -أوول هذا وأ ا علد  قٍال أّ    ـيياجأ  

ات  عن أصل ان واد وعن اللشـو   وّد  ل  أن  قرأ أو  سمع كلماتي هذ ل ف  اب

ووـا ا  »  سـا لون   -عدًدا س بأس ب  علد انوـلّ -وال  و ل جعلت اللاس 

؟ ه ـذا  «س أ عد  ، اس تقا  بذاتي لياوا أّ ـي أم لـك القـد ال علـد اس تقـا      

ــٍة ملــ ل حتولــت  ار اتــ ل  ــوا  يف أصــل ان ــواد أو اللشــو      و ّبمــا دون د ا 

عـــن الـــذانل والســـعي  ، اس تقـــا  باـــال و فـــع   وال  ـــو ل  ـــوًوا للوحـــث

مســ واهال ونــرّ ن العلــ  مــن عقــدال اخلــو  مــن اوســاس باويــاهي  الد ليــةل  

ووات علد أ  و ال أّن هذ  اوياهي  هي مسّلمانل ولود الشك فياال اليوم 

                                      
 .156-153أهل ال ر ق ص   1،

 .365ص اوود  السابق  2،
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أ ى أّن علد الد ن اللار  ، اللشو  وال  و ل علد أ اا ليسـت  ار ـةع مادّ ـةعل    

ت ّ  علد أ اس  ليٍة غ  عاولٍةل كما اع اها دا و نل    مي للا انخذ  وأ اا س

باا علد أ اس أ اا و يلة عاولة جلعل احلياال أفالل وأكثر وعًيال وعلد أ اـا  

الدا و ليـة  ».  ّس أ ـ   ـرى أّن     1،«دعوال لللاس: ا  ييقوا من غيوت   وت اروا

ما  زال يف نال   الودائيةل هلـاك مـا   احلد ثةل ما تزال تلار  ، اإل سان علد أ   

ل ثـّ   كـر أّن أمـل الوشـر ة يف الرحونا يـة فقـال:       «هو أبعد من الدا و لية وأهـ ّ 

ل أمللا انخـ   إل وـاللا   -اليت هي جوهر الد ن-وهلذا  ع ا الرحونا ية »

 ، نيث احلقول اخلارا ل  ، نيث ان ها  والو ود وانشجا  اوثمـرالل  ،  

 .  2،«ا ق اإل سان أخا  اإل سانل ب   اللار عن لو   أو جلس  أو د ل نيث  ع

ل نيـث  ـرى أّن   « كاا ن تول»وّون صّرح باإلحلاد اواّدي من الرحونا يا 

ال ائن انول هو وجود م لـق غـ  وابـل للوصـفل  سـّمي  بـالوعيل  قـول:        

س مليون  ـلةل  ان صـويحٍة بعيـد شـرو  الشـم      114كوكب ان ضل وول »

أول  هراٍل تاار علد ال وكب تي ح ب ستاا ل ي تس قول شعاد الشـمسل ووـل   

هــذا احلــد  اواــ  الــذي   ن ب حــّوٍل ثــو ّي يف احليــاال اللواتيــةل كــان ال وكــب  

بيـد أّ ـ   ان  ـوم كا ـت الودا ـة اوامـةل       م  ًد باللواتان ملذ مس ا السلال 

لو كـان هلالـك   –كب نيث ند  ا يجا  من اللون والاو  عّ  أ جا  ال و

ل ثّ    حّد    3،«واد  علد اإلد اكل ل ي  شاد علد تلك اللحاة -وعي

 ّن الـوعي واٍد يف أصـل ل  ّ ـ     »عن هذا الوجود الذي  سّمي  بالوعي فيقـول:  

السظاهرل وانبديل ل ـّن ال ـون س  حـّول واعًيـا  ّس بال ـد  لل أّمـا الـوعي        

                                      
 .134-133الوراد با العل  والرونا ية ص  1،

 .139الوراد با العل  والرونا ية ص  2،

 .   15أ ض جد دال ص  3،
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  ولد وس ميـونل ونـا  وـوح الـوعي      يس  فس  مين  وبال الي س   و لمل

 .  1،«ال ون الااهرل  ودو خاشًعا للزمن ولعمليٍة ت و  ٍة ما

أوول: فالوجود السابق ل ّل وجود علد هذا اولحد الرحونـا ي هـو الوانـد    

ل وهـي  «الـوعي »الّسظاهرل وهو عوا ال عن عدٍم م عـدد اسن مـاسنل ّنـا     

  مل.معاٍن م لقةل س وجود هلا يف اخلا

ل الــيت مل ولــن تثوــت  «اس يجــا  ال ــو » شــافةع  ، أ ــ  ا ــ صدم فرشــية  

علميًّا فالعا عن كو اا  حلاد ةع صرفةعل يف أن الوجود واندل وأ ـ  علـدما ظاـر    

الوجود انول بزعما  من العدم مع اس يجا  ال ـو ل فـّّن احملـّرك لـذلك كّلـ       

مــا أشـا   ليــ  صــرانةع   ل الـذي هــو مياـوم اإللــ  علــده ل وهـذا   «الــوعي»هـو  

وفقعـا للار ـة اس يجـا     »فلجد   قول: « أ ت ال ون»يف ك اب : « د واك شوبرا»

ال و ل فّّن ال  و ن ود ند  مـّرالع وانـدالعل نيـث ت ّلـب انمـر أن   حـول       

 .  2،«الّسشي   ، كّل شي 

 س وعد ال ون العشوائي ف ـرال ال وـمي ل  ّن كـّل نـدٍ  حيـد       »و ؤّكد وائلعا: 

موادفةعل بدً ا من ظاو  اجلزي  دون الذّ يل  ، اس يجـا  العاـي ل ولـيس هلـاك     

 .  3،«ناجة  ، وجود موّم   شر  علد احلال الذي أصوح علي  ال ون

 .    4،«س أند  عل  ألقٍّ  وب وجود ال ون اواّديل كي  ع ي ف رالع عن اهلّوال»

 .  5،«من اليوشد  عود اليال يف وجود ال ون  ،  شوا اللاام» قول: 

                                      
 .250اوود  السابق ص  1،

 .68أ ت ال ون ص  2،

 .169اوود  السابق ص  3،

 .154اوود  السابق ص  4،

 .173اوود  السابق ص  5،
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 . 1،و رى أنّ اس يجا  العاي  الذي  يو  ال وو  هو الذي بدأ عملية خلق هذ ال ون

 الل ز انول: ما الذي  وق اس يجا  العاي ؟» قول د واك م سائلعا: 

اإلجابة: كان  وجد نالة الوعي السابقة للصلـقل والـيت س أبعـاد هلـال يف     

هـ ل نيـث ت ـون كـّل اسن مـاسن       هذ  احلالـة   ـون الـوعي هـو ان مـال     

موجودال علد هي ة بذو ل وليست مولوعة من أّي شي  مي ن ويا   جتر ويًّـال  

بلاً  علد  لـكل فـّّن اسّدعـا  بأ ـ  سشـي   ـوق اس يجـا  العاـي  هوصـحيح          

 .  2،«ياًمال كما القول  ّن كّل شي  كان موجوًدا وول اس يجا  العاي 

ــذكر شــوبرا موــ لحان    ــوعي   »و  ــةل وال ــة ال امل ــل ال او ــةل ونق « ياو

الـذي جعلـ  جتّلًيـا للم لـق     « اإلل »م ذّ ًعا بدعاوى علمية جتر وية  ائية وياوم 

القا ون الرحونا ي انول لللجاح هو وـا ون ال اوـة ال املـة    »ملوثقعا عل  فيقول: 

ل لـا ان ا ـيةل نالـة    احملاةل  رت ـز هـذا القـا ون علـد نقيقـة وجود ـا يف نا      

الوعي اخلالص الوايف احمل ل والـوعي اخلـالص الوـايف احملـ ل هـو ال اوـة       

ال املة احملاة  فاو نقل مجيع اإلم ا ان واإلبداد الّسم لاهيل وهـو أ ًاـا   

 .  3،«جوهر  ونا ي لا

هــو موــد  الوجــود وجــوهر  ونا ّيــة     « الــوعي احملــ  »فاــو  ؤّكــد أّن  

 لي  هو الوصول جلوهر الرحونا يـةل وهـو تأليـ  الـذان     اإل سانل وأّن الوصول 

 «.ياوة كاملة هاة»اإل سا ية  نّن جوهر اإل سان بزعم  

 ّن كّل جتربـٍة جتلـب اسحتـاد مـع اخلـالق  فاإل سـان  عـييف        »و قول أ ًاا: 

                                      
 .54-53اوود  السابق ص  1،

 .348ود  السابق صاو  2،

 .18-17القوا ا الرًّونا ية السوعة لللجاح لد واك شوبرا ص  3،
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 .  1،«باع وا   خالقعا شر  عا ومل مًسا يف الوعي اإلهلي

خالقعا شر  عا مع الوعي اإلهليل وس شك  ار جيعلكبفاو  رى أّن اسحتاد 

 حتاد مع اإلل .أّن هذا من العقائد ال ير ة لدى الرحونا يا وهي عقيدال اس

ــاّديل  ّس أ اــ  مل      ــول الرحونــا يا لةحلــاد او ــدّل علــد وو أوــول: وهــذا  

علد   ق وروا علي ل بل  ادوا أّن اإل سان هو من أوجد ال ونل وأوجد  ات ل

  د واك بأّن ال ون تشا كي  ع مد يف وجود  علد الوشر.نّد تعو 

 ثّ   ذكر بع  اإلجابان علد  ؤال: مّ  صلع هذا ال ون؟

 ن كان منو جك أو     ك العاّمـة موليـة علـد اع قـاٍد     » كر  جاب ان فقال: 

د ينل فأ ت تعلـ  أّن اخللـق حي ـامل  ، خـالقل و ، وـّواٍل  هليـٍة ترتـب الـدوائق         

ذا ال ونل أّما   ا كـان مياومـك مسـ مدًّا مـن موـادئ ووـي  عوـر        اوذهلة يف ه

ال لو ر يف القرن الثامن عشرل فر ّبما  وقد اخلـالق موجـوًدا يف اع قـادكل ول ـن     

سشأن ل  يف تلاي  و دا ال الشؤون اليوميـة آللّيـة عمـل هـذا ال ـونل  ّ ـ  أشـو         

ال يف الووــت بوــا ع الســاعان الــذي  شــّ ل الســاعة ثــّ   رتكاــا ومياــي بعيــدً  

الراهن  ايمن علد العلوم اللمو مل الذي  ع قد بوجود عامل عشوائي جمّرد من 

ــي  جــذ ي يف        ــدال إلنــدا  ت  ــة الوني ــّّن ال ر ق ــالي ف ــة  وبال  ــد وال ا  اوعل

ــذا         ــن وشــع ه ــدفلا م ــو ه ــك ه ــان  ل ــة هــي اخلــرومل علاا ك ــا القدمي مياهيمل

اللار عن اوليـا ان الـيت   ال  اا: القيز من مياوم باٍل  ،  خر جد دل ب   

تور  علد الوحث العلميل وبعيـًدا عـن يّسـك او ـد لا او حمسـا باإلميـان       

 باإلل ل فّّن ما  املا يف  اا ة انمر هو الواوع يف نّد  ات .

كّية ال ون اإل سا ي  اجحة لل ا ـةل وهـي جـز  مـن اللقلـة اللوعيـة يف         ّن

                                      
 .207ك اا ان را  لد واك شوبرا ص  1،
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فـلحن س  عـين   « أ ت ال ون» قول اللمو ملل اليت ت  ّشف من نوللال علدما 

 . 1،«شيً ا  وى احلقيقة

أّمـا  »وود يرح د واك ثسثة أ  لة توّشـح  لـكل ثـّ  أجـاا علياـا فقـال:       

اليــومل فلــ  تعــد اس ــ لا ال هــد  احليــاالل وس ن ــد يف اهللــدل فأووــد شــي  

 س  يع أّي معلٍ  القيام بـ  هـو أن  يـ ح الوـاا جمـدًدال وأن جييـب علـد ثسثـة         

 لة بال ر قة القدمية:أ  

 َمْن أ ا؟ أ ت كمال ال ون الذي  عمل من خسل اجلاا  العويب الوشري.-

 من أ ن أتيت؟ أتيت من مودٍ  مل  ولد ولن ميون أبًدا.-

 .  2،«وا ا أ ا موجود هلا؟ ل ي ختلق العامل يف كّل حلاٍة-

العـامل يف  أوول: وهذا تور ح مل  ب ألي  الذان اإل سا يةل وأّ اا مـن ختلـق   

 كل حلاٍةل وأ ت مود  ال ون.

كمـا عليـ  اإلحلـاد    « اللشو  واس تقـا  »فالرحونا ية احلد ثة تقول بال  و  أو 

اواديل  ّس أّن هذا ال  و  علـده  لـيس بـال  و  اجلسـما يل و منـا ال  ـو  مبـا        

الـذي  سـعون ل حقيقـ  هـو  د اك احلقيقـة      « الـوعي »ل وهـذا  «الـوعي » سمو   

ل وهـو ميــّر مبرانــل ليعــود ل لــك  « لــ »لة ســان  فاإل ســان يف  اــره  اإلهليـة  

 احلالة انصلية.  

حي ــامل الـوعي بانشــيا   ، موا   ـ  بــوعي الياــا    » قـول  كاــا ن تـول:   

 ّن  اــوض الــوعي ل ــي  عــود العقــل  ، كوكولــا ول حقــق   ســا ي لا موــ ها.  

اك اجتـا  خيـي مـن اإلد اك    بالياا  هو اورنلة ال الية يف ت ّو  اإل سا يةل هلـ 

الذي  ش  شمًلا  ، أ ك لست واعًيـا بانشـيا  فحسـبل بـل واٍد بأ ـك واٍدل   ا      

                                      
 .22-21اوود  السابق ص  1،

 .414ك اا ان را  لد واك شوبرا ص  2،
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يّ لــت مــن اإلنســاس بســ وٍن داخلــي م لّوــٍ  يف اخللييــة بيلمــا انشــيا  حتــد  يف  

. فاو  رى أّن اس تقا  بالوعي هي اورنلـة ال اليـة     1،«ال ليعة فاذ  هي اوسألة برّم اا

 ال  ّو  اإل سا يل وهي خ وال  س  يع اإل سان حتقيقاا و د اكاا. يف

أ ًاــا: خت لــف موــاد  اوعرفــة لــدى الرحونا يــة احلد ثــة علاــا يف اإلحلــاد  

ل فاإلحلاد اوادي  ع مد علد اوشـاهد واحملسـوسل و ل ـر مـا غـاا عـن       اوادي

ــةل  ــة تع مــ  احلــس ومل مي ــن  خاــاع  لل جرب ــة احلد ث ــد بيلمــا الرحونا ي د عل

 ل وانصوان الداخليةل واإلهلامانل واليت س مي ن  ثواتاا ألال. 2،احلدس

س مي ن تيس  احلدس علمًيا  ن   ظاهرال غ  علمية وغـ   » قول أوشو: 

عقس يةل احلدس شي  خا مل ندود الي رل وهو س  ل مـي  ، الـدماعل وهـو    

 لك  سـ  يع الـدماع أن    أمر  أتي من م اٍنل  عجز في  ال ي   ياًما  من أجل

 .  3،« شعر باحلدسل ول ّل  س س  يع أن  يّسر 

و ش   ، أّن انوبا يشادل وهي خسصة احمل وى اليلسـيي يف اهللدو ـية   

ــرال دون أّي  »فيقــول:  موليــة علــد احلــدس  ّن كــّل انوبا يشــاد هــي أشــيا  معّو

ن أن تـدخل  هذا كذال و اك كذال هذا مـا حيـد ل   ا أ د  »تقول: « تيس ان

فــس تقــف جا ًوــال س مي ــن تيســ  أّي شــي  مــن الــداخل  ، اخلــا مل  لــذلك   

                                      
 .200أ ض جد دال إلكاا ن تول ص  1،

ة عقلية ي ن اإل سان من الوصول احلدس: معرفة مواشرال من الذان العليال أو عملي  2،

 ، يويع   الوايلة انبد ةل فاو ا تقا  الليس اإل سا ية  ، اووادئ العالية ن د تووح مر ال 

جملوال حتا ي شـ ر احلـق ف م لـئ مـن اللـو  اإلهلـي الـذي   شـاها مـن دون أن تلحـل فيـ             

نيًّال أو  هلاًما. ا اـر اوعجـ    احنسلعا تامًّال و سمد هذا اسم س  من اللو  اإلهلي كشيعا ّ و

  .454-1/452اليلسيي لوليوا ،

 . 237ال أمل فن اللشوال الداخلية نوشو ص  3،



 

 

62 
 الرحونا ية احلد ثة وصل اا باإلحلاد

 د. أمين بن  عود العلقري

 

ادخلل وكن الذي يف الداخل. علدما تـدخل  ، الـداخلل فلـن   ـون هلالـك      

 .  1،«شرونان وس تيس انل و منا   شعر وخت ا بليسك كّل شي 

هـذا     ـ  ويـزال مـن الّسشـي   ، الوجـودل     »و وّشح معلد احلدس بقولـ :  

ما علي  احلدس ياًمال وهذا هـو  ـوب أّن الـ ي    رفاـ  و ل ـر ل  ّن الـ ي         

 ل ر احلدس وس  س  يع أن  قول   ن     قول فقـط تلـك الاـواهر الـيت مي ـن      

هــي  وعيــة احلــدس « س مي ــن معرف ــ »تقســيماا  ،  ــوٍب و  يجــٍةل  ّن عوــا ال 

هي  وعيـة اجملاـول اجلوهر ـةل    «   س مي ن معرف»اجلوهر ة الداخليةل  ّن عوا ال 

 .  2،«و ي ون دائًما موجوًدا كشي  س مي ن معرف  ل وهذا هو عامل احلدس

ار هـو  »فيقـول:   أند مواد  اوعرفة وهو الوون الداخلي ، « أوشو»و ش  

صوتك الداخليل س ناجة نّي كاهٍنل لست ما رًّا نّ ـة تعـالي  مـن أنـٍد نـول      

د عليـك القيـام بـ ل الولـومل  ، الـداخل ل وـوح وـادً ا علـد         نياتكل هو شي  وان

ناد الوون اخلافـت اهلـادئل ناوـا  سـمعل ناوـا تعـر  كيـف تسـمع ل جيـري          

 .  3،«ال حّول ألياتك كّلاال علدها كّل ما تقوم ب    ون صواًبا

لقد كلت أد س بعمٍق معّلما  حونا ّيا عايما عّدال »و قول وا ن دا ر: 

أو ـل  »لما كلت أنّار من أجل ك ابي هذال أند هذ ن اوعّلما هـو   لوان بي

وك اب  الذي ورأت  ود    ل وتأّملت مامو  ل وأعيشـ  ناليًّـا   « اس أ د  ون

ــ    ــ  وعلوا  ــان  ــحر ة  »وأعّلم ــة اليوــل    « ثــس  كلم ــرن  ، غا  ــد ا  ا وو

ــةل      ــأّمسن اخلاّص ــا  ن وال  ــن ال م ــث  م ــد ال  ــن    انخــ ل بع ــث  م ــد ال  وبع

وبعـد ا ـ ثما    ال لمان او لّو ال عن الوعيل واحلـدسل واحملوـةل واللجـاحل    

                                      
 .241اوود  السابق ص  1،

 .243-242اوود  السابق ص  2،

 .228صواح اخل  تأمسن يف الوواح  وًما بعد  وم ص  3،
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الووــت وال اوــة فيمــا عّلمــ  لــي هــذا ال اتــبل اك شــيت نقيقــة مــا هــي هــذ    

 «.ال لمان السحر ة

هذا هو السـّر الـذي  يـو     «: »اوي اح» لي   بدا ة اليول انخ  وعلوا   

وال: أ ت اإلل ل أ ت لست باعة الوصفل ال لو ر او لقل مي اح السسم والق

 .  1،«من اإلل  فقطل أ ت ياًما اإلل ل واإلل  هو ياًما أ ت

ــر:    ــن دا  ــول وا  ــي   »ويف موشــٍع  خــر  ق ــّدم الشــ ر  ، هــذا ال جّل ــا أو أ 

 .  2،«واإلهلام اإلهلي

 .  3،«وود جازتين احلياال وجتا ا اإلهلام اإلهلي من أجل هذ  اواّمة»و قول: 

أ ت لسـت جمـّرد و عـٍة صـ  اٍل مـن      »أ ًاا د واك شوبرا فيقول: و قّر  هذا 

اجلوهر اإلهليل خلقت كي ت واجد علد حنـٍو مليوـلل علـد مسـ وى اجلـوهر      

 «.أ ت كّل الرحوح

 ّن اتوــالك باإللــ  كامــل ومســ مّرل وعسوــة نّوــك مــع ال ــون كاملــةعل    »

حل والومتل فّّن  اكرال كّل فرٍد حت وي علد جوهر الرحو عسوالع علد  لكل

. ف ّل ما  وق   4،«واوعرفة احلد ّيةل وكّلاا تأتي علد حنٍو يويعي باللسوة  ليلا

 قل  من أوـوال الرحونـا يا  ـدّللا صـرانةع علـد اسخـ س  اجلـذ ي يف موـاد          

 اوعرفة بيلا  وبا اوسند اواد ا.

 

*      *      * 

                                      
 .80 غوان هققة ص  1،

 .92صأ   يع أن أ ى بوشوح اآلن   2،

 .180اوود  السابق ص  3،

 .127ال ر ق  ، احلب ص  4،
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  ياليول الثا

 حلد ثة ومااهر نقيقة اإلحلاد يف الرحونا ية ا

 وفي  موحثان:

 اووحث انول:نقيقة اإلحلاد يف الرحونا ية احلد ثة.

 كــرن يف اووحــث الســابق اتيــا  اإلحلــاد اوــادي والرحونــا ي علــد فرشــية 

ال  و ل بل  ّن فرشية ال  و  علـد الرحونا يـة احلد ثـة تاـاهي فرشـية ال  ـو        

علد    ـا   - غ  شلاع اا- لدى الدا و ليةل فاي علد الدا و لية مق ورال

اخلالقل و م ان ت و  اوصلووان من جلٍس آلخـر يف   ـا  اوصلـووال وهـي     

وائمة علد ما  سّمد بالودفةل بيلما علد الرحونا يا  ع ا بدا ةع  ا جة ل  ـوٍ   

أعمقل وهو ال  و  من خملو   ، خالقل ف ألي  الذان اإل سـا ية واشـح جـًدا    

ل «اإللـ  »أ ـت باـعة مـن    »الـيت  رددو اـا يف ك ـوا :    علده ل فمن عوا اتا  

ل فاـ   ؤّكـدون أّن   «بالوـمت ت ـدّفق انلوهـة  ليـك    »ل «ودا  ك يف داخلـك »

ل فاو س  ق ور علد    ا  وجود خالق مع وجـود  «انلوهية»انصل يف الوشر 

كائلان خملووةل ول ّل  ا  قل ورنلة    ا  صـيان اوصلـو  احملـدودالل واّدعـا      

 ية خلع صيان اخلالق علي . م ا 

ن ـد  « ال أّمـل »فعلده  أّن الشصص    ـو  يف مسـ و ان الـوعي مبما  ـة     

   ون وادً ا علد اخللق والشيا   ن    ل !

كّل وانٍد مّلا  ل ل س أند بس ألوهةل ار م واجد وموجـود  » قول أوشو: 

لـك  عـين   يف كّل م اٍنل فار مراد  للوجود وم داخل بالوجودل أن ت ـون   

أن ت ون  هلعال ل للا س   ذّكر هذ  احلقيقةل بل   جاهلاال اوسألة ليست كيـف  

  لجز انلوهةل بل كيف   ون  هلةل   اا ل ة ملسّية.

م د عرفت أ ك  ل ل  ووح الوجود بأ ر   هليًّال و ووح كّل   ساٍن  هلعال 
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 .  1،«هذ  هي الواجة اهلائلة: علدما  ودو لك الوجود بأ ر   هلًيا

أو    2،س مي لك أن تول  ، احلقيقة  ّس من خسل بـاا ال أّمـل  »و قول أ ًاا: 

 .  3،«باا احلبل من خسل اوعرفة أو احملوة  هذان هما الوابان اوؤد ان  ، اإلل 

 قولون لقـد  هوـت  ،   »ويف كسٍم ل  صر ح  قّر  في  اإلحلاد  قول أوشو: 

 ون مقـّدس: اللاا ـة س مي ـن أن ت ـون  ّس بدا ـةع      او ان الذي أتيت مل . هذا وا

نيث ت لق الدائرالل وتوـوح كاملـةع وتاّمـةعل وتوـل ل لـك اللق ـة الـيت بـدأن         

ملاال اللاا ة س مي ن أن ت ون  ّس بدا ةع واوـون س مي ـن أن   ـون  ّس وسدالعل    

ون عائًدا  ، اإل سان  ولد من الّسشي  ومياللاا ة تووح س بّد ملوًعا وبدا ةعل 

   4،«الّسشي 

  ا كان الشصص  حونـا ي خملًوـا وصـادوعال فلـن  سـ  يع      »و قول أ ًاا: 

  نّ   س  عر  هل هلاك  ل  أم س.  ّن كلمة اإللـ   «أ ا أألث عن اإلل »القول: 

مـا مل تعـر ل  ن الوحـث الرحونـي لـيس  ـحًوا  ،        اإليس س معلد هلا علد 

    5،«من الداخل شي  خا جيل بل هو دفع

                                      
 .  94تأمسن وول اللوم ص  1،

ال أمل يف اليلسية الشروية  رتوط ا توايعا وثيقعا مبما  ان ال اوـة ال و يـة: هـي تقليـة       2،

عقلية ت يح للعقل جتربـة مرانـل أكثـر  قـاوالع مـن الي ـر بشـ ٍل تـد جييل ن ـد  وـل  ،           

خاّصـةع بـ ل  وـل مـن      «مـا رتا »،الوعي اخلالص  نيث  ع د كـّل م ـد ا   مود  الي ر 

خسل ترد دها  ، تلك اورانل او قدمـة مـن الـوعيل وهـذا  سـمد بال أمـل ال جـاو يل        

 .376وود اب  ر  ماا  شي  وغي. ا ار: نركة العور اجلد د ص

 .156أهل ال ر ق هادثان عن ال وو  ص  3،

 .245مع السشي  صاوركب اليا ع لقا ان   4،

 .260ال أمل فن اللشوال الداخلية ص   5،
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بـدأن  »و ؤّكد وا ن دا ر علد تأليـ  الـذان وأّن بداخلـ  انلوهيـة فيقـول:      

أخ ا  ال ي   الذي  عي أ ّلي أكثر ب ثٍ  من جمّرد شـ ل   سـانل وأ ّلـي الـرحوح     

 .  1،« يساال وأّن احلياال داخلي  هلّية نقيقةع

« اإللـ  »بعاا   مبا أ ّلي أتيت من مود  ياوٍة خيي  دعو »و قول أ ًاا: 

ل فاذا  س لزم أن أشو  ياًمـا اووـد  الـذي ج ـت     «العقل اإلهلي»أو « ال او»أو 

مل   ما ا  ل ج   خبووص  شأتيل هـو أ ـين أتيـت مـن الـرحوحل وأ ّلـي أتيـت        

مـن نيــث جـوهري احلقيقــيل أشــو  ياًمـا اووــد  الــذي ج ـت ملــ لأ ا باــعة     

ا  حونا يًّـا م وـلعا مبوـد  وجـودي     مقد ة من اإلل ل ل اوا كلت و ـأبقد كيا ًـ  

 .  2،«بعرى وثيقة

فّ ـ  مي لـك   « اإللـ  »و ذكر أ     ا بقي يف ها اال هذ  ال اوة الـيت  سـّمياا   

 .  3،القد ان  يساا اليت جتعل كّل انشيا  و لةع كما هو اخلالق ياًما

ق يف لقـد   د اخلـال  »و قول  اولعـا كسًمـا عـن أنـد اوعّلمـا الرحونـا يا:       

داخل كـلم مّلـا باـعةع مـن  اتـ ل وماـةل  وح هـي مـن  ان يويع ـ ل و عـود           

 .  4،«اليال  ، تلك الرحوح يف أّن كّل خملوٍ   س  يع أن   ون خالقعا

مي لك خلق أّي شي   ن ك موجـود يف كـّل  ّ اٍل   »و قول د واك شوبرا: 

أن ت وع  اوادالل أ ـت  ل واحلقيقة أ   أ لما  ر د وعيك ال وّج ل فس بّد من اخللق

 .  5،«تأتي يف اورتوة انو،ل وال ون يف اورتوة الثا ية

                                      
 .77أ   يع أن أ ى بوشوح اآلن ص  1،

 .27اللقلة ص  2،

 .268أ   يع أن أ ى بوشوح اآلن ص  3،

 .70 غوان هققة ص  4،

 .93ك اا ان را  ص  5،
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أوـول: وهــذا صــر ح يف أّن اإل ســان علــد الرحونــا يا حتــوّل  ، كو ــ   هلعــا  

 قلق كّل شي .

ليس من الارو ي أن جنيب علد أ ة تسا سن نول من »و قول أ ًاا: 

واند يف خم لف ان ملةل وأشا ن  ،  هو اخلالقل لقد أشا ن اند ان  ،  لٍ 

ل ويف عقيدال  هلٍة و هلاٍن م عدداٍلل و ، ووال نيااٍل غ  مرئّيٍةل و ، عقٍل كو ي

الييز ا  احلاليةل تسّمد هذ  لعوة اووادفة العميا .اخرت أ ًّا من هذ  ال سـميانل  

أ ـتل  أو اخرتها كّلاا  نّن الشي  انكثر نسًما ب ث  نول  شـأال ال ـون هـو    

    1،؟«فال مي لك أن ترى  يسك كلق ٍة  دو  نوهلا اآلن كّل شي 

من اليراع  لوعـث اليـراع  وـدو أّ ـ  س حي ـوي علـد شـي ل        »و قول أ ًاا: 

ول ن يف الواوع هو أصل كّل ندٍ  ملذ اس يجا  ال و ل جلًوا  ، جلٍبل مـع  

  م ا ّياٍن سنور هلا ومل تاار بعد يف ال ون.

ــان الــيت سنوــر هلــا ليســت   يف العــامل ال رحونــي ال قليــدي نالــة اإلم ا ّي

 .  2،«مس وعدال وس مي ن توّو هال   اا أ اس صلب الوجود

ل -جّل وعـس -أوول: هؤس  الرحونا يا اوسندال  ل رون أوّلية الرّا 

فا    يقون علد أّ   وول وسدال العامل مل   ن مّثة وجود عيينل بل كـان هلـاك   

وجد بعـد اليـراعل أو   « اإلل »ل فّّما أن  قال:  ّن «وعي» سمو    أو ما« فراع»

 ل وكس القولا كير صر ح.«الوعي»هو  لك « اإلل » قال:  ّن 

مسوو  بعدمل فاـو خمـالف لوـر ح القـر نل كمـا يف      « اإلل »أّما القول بأّن 

ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  چ : -جــّل وعــس-وولــ  

دعائ : يف  -صّلد ار علي  و ّل -  الليب  ل وود فّسر3،احلد د: چی  

                                      
 .298ك اا ان را  ص  1،

 .89-88احللول الرحونية ص  2،
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اللا  أ ت انول فليس وولـك شـي ل وأ ـت اآلخـر فلـيس بعـدك شـي ل وأ ـت         »

 .  1،«الااهر فليس فووك شي ل وأ ت الواين فليس دو ك شي 

ــل كــان هــو ومل   ــن شــي       » ــدا ل ب ــل كــّل شــيٍ ل بــس اب  فاــو انول وو

 .  2،«  اا ل تيلد انشيا  و وقدموجوًدال واآلخر بعد فلا  كّل شي ل بس ا

 وأّما القول الثا ي فيلزم مل  وصف الرّا باإليس ل و لو  صيان ال مال.

فــالقول بــأّن الوجــود انول الــذي صــد  علــ  العــامل هــو اإللــ   ياــي  ،   

ل كـان وصـيعا للـرّا    «اليـراع »وصي  بوـيان  لـك اووجـودل فـّ ا ويـل: بأّ ـ        

 ل اليت تؤمن بّل .بالعدمل وهو كير باتيا  اول

ل فـّّن الـوعي صـية س تقـوم بـذاتاال وس وجـود لـ         «الوعي»و ن ويل بأّ   

    3،علد وج  اس  قسلل ف يف   وو  أن   ون هو اإلل ؟

 

*      *      * 

 

 

                                      
 ل ك اا الذكر والدعا  وال وبة واس   يا .2084/ 4  أخرج  مسل  يف صحيح  1،

  .5/26معامل ال لز ل للو وي ،  2،

 .185ا ار: نركة العور اجلد د د.هييا  الرشيد ص  3،
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 اووحث الثا ي: مااهر اإلحلاد يف الرحونا ية احلد ثة:

وجتعـل اإللـ  هـو     تقوم الرحونا يـة احلد ثـة علـد عقيـدال ونـدال الوجـودل      

ل والوجود او لق بشرط اإليـس  س وجـود لـ   ّس يف الـذهنل     الوجود او لق

وليس يف اخلا مل شي  ان  وجودل بل الوجود صـية للموجـودان س نقيقـة    

ل  تيا واال فاذا الذي  سمو    هلعا هو يف احلقيقة عـدمل ومـن اع قـد أّن اإللـ      

   هو عدم فاذا هو اإلحلاد بأبشع صو  .

لــيس هلالــك بيلــك وبــا اإللــ  ه ــان و ــي ةل يف حلاــة » قــول أوشــو: 

تركيٍز وشجاعٍة  ـ سنحل أّن اإلعـدادان وـد ت ّيـرن فجـأال:  ّن اإللـ   ااـر يف        

مس ا الويغل يف تلك اللحاة علـدما توـوح  هلعـال  وـوح كـّل ال ـون  هلعـال        

وهـو  لعـب   فاو كا ا دّجال « أ ا  ل  وأ ت لست  هلعا»و  ا وال لك شصص: 

 .  1،«لعوةع و  عّثر بان ا

ل « ّن العـامل هـو اإللـ    »علد الووفية واعدال مجيلة تقول: »و قول أ ًاا: 

  ّن اإلل   م ا ّية س  اائّية.

هذا العامل جـز  بسـيط مـن اإللـ ل تسـ  يع أن جتـد اإللـ  هلـال  ّ ـ  يف كـّل           

  سـاٍنل علـدما    م انل يف كّل شجراٍلل ويف كّل  اٍرل ويف كـّل جوـٍلل ويف كـلّ   

 و ســ  ييــلل فاإللــ  هــو الــذي  و ســ  نقيقــةعل وعلــدما تو ــي امــرأال وتلامــر   

دموعاال فاإلل  هو الذي  ل حبل     موجود يف او سّول ويف اإلماايو ل  ّ ـ   

 .  2،«يّف وفيكل يف احلقيقة س موجود  ّس هول س موجود  ّس اإلل 

بر  ة لا نن   ون أ فع شأً ا جيب أن   صّلص من ناج »ووال وا ن دا ر: 

                                      
 .223ن مة الرمال هادثان عن الووفية ص  1،

 .379-378أهل ال ر ق هادثان عن ال وو  ص  2،
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 .  1،«جتّلي ار  وحا   يف كّل شصٍص

! أ جـع كـّل الياـل    أ ت واووـد  الـذي  وعـت ملـ  وانـد     »ووال أ ًاا: 

ل اوة العزمية  اليت جا ن بـك  ، هـذا الوجـودل والـيت تشـّ ل أ ـت جتسـيًدا        

 .  2،«ماد ًّا جلز  ملاا

يف احلقيقـة الوانـدالل   »يقول: و وّرح د واك شوبرا بعقيدال وندال الوجود ف

قلق الوعي  يس ل و لك  شو  وولـك:  ّن ار موجـود شـمن خليق ـ ل لـيس      

أّ ـ    ا كـان هلـاك    هلاك م ان خا مل اخلليقة ليقف علي : ف ّلي الوجود  عـين  

 .  3،«مّثة م اٍنل فار موجود في 

ا وثيقعـا  الزمن واو جّلي م وسن اتوالع»وهذا ما  كر   كاا ن تول بقول : 

ــا  « اآلن»كمـــا هـــي احلـــال بـــا   الســـرمدّ ة والسم جّلـــيل ن ـــد توـــوح واعيـ

لسم جّلي بش ٍل مواشر وغ  مواشٍر يف  ٍنل  ّس علدما توّدد الـزمن الليسـي مـن    

خسل  د اك اللحاة احلاشرال بشـ ٍل كّلـيل وتوـوح واعًيـا لسم جّلـي بشـ ٍل       

وووت ل تشعر ألاـو ك ونـد    مواشٍر علدما تشعر ب  يف تأّلق ناو ك الواعي 

لـيس بالرشـال أّمــا وعيـك لسم جّلــي بشـ ٍل غــ  مواشـٍرل في ــون مـن خــسل       

ب عوٍ   خر تشعر بروح ار يف كّل خملوٍ ل يف كّل  هراٍل ونجٍرل العامل احلّسي. 

 .  4،«وتد ك أّن كّل ما هو خملو  هو مقّدس

أّن هّوـل   - محـ  ار -« ابـن تيميـة  »أوول: ووـد  كـر شـيخ اإل ـسم     

وــول أهــل ونــدال الوجــود    ــا  وجــود ار وس نقيقــة لــ  يف اخلــا ملل و ّ مــا   

                                      
 .98ووال العزمية ص  1،

 .100اوود  السابق ص  2،

 .174ك اا ان را  ص  3،

 .134ووال اآلن ص  4،
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 وجود  يف الذهن فقط.

وكسما  كّل   دو  علد هـذ ن الق ـوا:  ّمـا أن جيعلـوا     »وال  مح  ار: 

احلّق س وجود ل ل وس نقيقة يف اخلا مل أصلعال و ّ مـا هـو أمـر م لـق يف ان هـان.      

ــا أن جيعلــو   عــا وجــود اوصلووــانل فــس   ــون للمصلووــان خــالق غ هــا   و ّم

 .  1،«أصلعال وس   ون  ّا ّكل شي  وس ملي  ل وهذا نقيقة وول القوم

ل كمـا وـال   ومن  لك: وول الرحونـا يا بأّ ـاووجودان هـي ماـاهر اإللـ      

س توغ نول ك الذ ن  وو ون لك ار علد أّ ـ  شـصصل ار لـيس    »أوشو: 

موجود يف كّل م انل يف انشجا ل مع ال يو  وبا الوشرل أ لما  شصًوال  ّ  

 .  2،«يلو   جتد  مس عدًّا ليي ح جلاني ل و    بك يف نا  احلرّ ة

 ّن اإلل  هو كّل ماحييط بكل من الداخل واخلا ملل  ّن اإلل  »ووال أ ًاا: 

 .   3،« ّ   مرئي يف مس ا انش ال هو جمرد ا ٍ  للمجمود وال لّيةل

فيقال يف الرّد علد  لك: أّن ووهل  بأّن ال ون من مااهر اإلل ل هـل هـذ    

 اوااهر وجود أم عدم؟

 فّن وال: هي عدمل ويل: س مي ن لةل  أن   جّلد من خسل العدم.

 .  4،و ن وال: هي وجودل في ون ود أثوت وجوًدا غ  وجود ارل فأثوت ال عدد

ل ـن هـذا القـول أشـّد جالعـا وكيـًرا بـار        و»وال شيخ اإل سم ابـن تيميـة:   

تعا،ل فّّن صانو  س  يّر  بـا اواـاهر والاـاهرل وس جيعـل ال ثـرال وال يروـة       

 ّس يف  هن اإل سان وا كان هجوًبا عن شـاود احلقيقـةل فلّمـا ا  شـف غ ـا        

                                      
 .410ب ية اورتاد ص  1،

 .54أ را  احلياال نوشو ص  2،

 .240الوحث نوشو ص  3،

 .350ا ار: ب ية اورتاد سبن تيمية ص  4،
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 .  1،«عا ن أ   مل   ن غ ل و ّن الرائي عا اورئيل والشاهد عا اوشاود

 ا القول بونـدال الوجـود فمـع فسـاد  يف  اتـ ل فّّ ـ   لـزم ملـ  لـوا م          أّم

 كير ة وويحة فملاا:

 .    ا  الرّا و بوبي  .1

علده  أّن اإل سان هـو غا ـة  يسـ ل وهـو     ».   قاط العوادال وال  اليف فـ2

 .   2،«معوود  يس ل وليس و ا   شي   عود  أو  قود 

 ان واوع قدان مجيًعا.. القول بوندال اند انل وتوحيح اند 3

 «.اإلل ». كّل ما يف العامل خ  يف  ات   نّن اووجود يف احلقيقة هو4

 . أّن مجيع اوعوودان هي عا اإلل .5

 : ومن مااهر اإلحلاد يف الرحونا ية احلد ثة -

ــود   ــأّن وجـ ــ »وـــوهل  بـ ــمو   « اإللـ ــا  سـ ــة»أو « الـــوعي»أو كمـ أو « ال اوـ

ود م لقل ليس ل   انل أو صيانل أو وجـود يف  وج« او لق»أو « السشي »

اخلا مل علد ال حقيـقل فاـو يف احلقيقـة صـو ال مـن صـو  اإلحلـاد  ن ـ     ـا           

 لوجود  بال ّلية.

احلياال هي اس ـ  اآلخـر رل   س هد  للحياال  وى  اتاا  » قول أوشو: 

شـي   ل ّل ما يف هذا ال ون هد ل وكّل ما يف هذا ال ون  ،  والل  منا  وقد 

ّن  الوجود  ن واند س بدا ة ل  وس  اا ةل شي  واند س هد  ل   ّس  ات : 

 أو ّن  احلياال  ن ش ت.ل ش تل ّن  ار  ن ش ت

ــد هــذ        ــة وجــودك عل ــٍة وانــداٍلل نقيق ــة أنــا   هــي أنــا  حلقيق ثسث

 ان ضل نقيقة عيشك للحياال.

                                      
 .23نقيقة مذهب اسحتاد ا سبن تيمية ص  1،

  .2/266جممود الي اوى سبن تيمية ،  2،
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ل ـّلا  مـا عرفـوا أّن    ار هو اس   الذي أيلقـ  السهوتّيـون علـد احليـاالل     

هلــاك كــث  ن أفرغــوا كلمــة ار مــن معلاهــا احلقيقــيل كــث ون هــ  الــذ ن س     

 عرتفون بوجود ار وس  ؤملون ب : الشيوعيونل الوو  ـونل  شـافةع  ، م ـان    

 س  اوي ر ن اولحد ن. هؤس    الوو ك بّثوان وجـود ارل و ـّدعون أّن ار   

نل هو كلمة ود كان باإلم ـان ا ـ وداهلا بـأّي كلمـٍة     جمرد كلمة اخرتعاا اإل سا

 .  1،«أخرى

هو  ــامل خــوف  ل فــأ    س  « اإللــ »وكــذلك مــن تســمو    »ووــال أ ًاــا: 

فاإلل  هـو احملوـة   من اخلو ل « اإلل »تعرفون اإلل  احلقيقيل س مي ن أن   ون 

 .  2،«واليرح

الوجــود أوصــا   فاــذ  انوصــا  بــأّن اإللــ  هــو احملوــة أو او لــق أو كليــة 

عرشـية س تقـوم بــذاتاال وهـذا  ــدّل علـد أ اــ  س  ؤملـون بّلــ  نقيقـيل مــع       

ل فـالوعي هـو مبثابـة    «للـوعي »ال أكيد علد أّن او لق علـد الرحونـا يا مـراد     

علده ل وباـذا  رجعـون  ، تأليـ  الـذان اإل سـا يةل والـذي  عـّد مـن         « اإلل »

 ة.أبر  العقائد ال ير ة لدى الرحونا ي

 أّ   موجود يف الوجود كّل .« كلّية الوجود»ومراد  بـ

 ّن اإلل  ليس جالًسا هلالك يف م اٍن ما علد عرش  عالًيا يف » قول أوشو: 

السماوانل كّس      هلا ميي او انل     يف كل م انل  ّن اإلل  هو فقط ا   

 .  3،«كلّية الوجود»

ثـل علـّو  عالًيـا يف السـماوانل     فاو  ل ر صرانةع أّن ار ليس لـ  صـيان م  

                                      
 .13نوشو ص أ را  احلياال  1،

 .46ن مة الرمال هادثان عن الووفية ص  2،

 .18أهل ال ر ق ص  3،
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علد عرش ل و منا هو موجود يف كل م ـانل وهـذا توـر ح بونـدال الوجـودل      

أي: يف داخلكل وصّرح «     هلا اآلن»وأ ًاا ب ألي  الذان اإل سا ية نا وال 

ار لــيس شصًوــال   ــ  موجــود يف كــّل م ــانل ن ــد يف   »يف كــسٍم لــ  وائلعــا:  

 .  1،«داخلك

 .  2،«حيار اإلل   ، داخلك»شو يف عوا اٍل ل : أو كما وال أو

مـن اوعلـوم أّن   »أوول: تسـمية اإللـ  بـاو لق يف نقيق ـ  وجـود  هـين           

 .  3،«او لق س وجود ل  يف اخلا مل

 ن مل تر أّي معلًد يف كلمـة ار فـس تقلـقل ّنـ  الوجـودل      »ووال أوشو: 

 . 4،«ّن  ال ّلي

ة س وجـود هلـا يف اخلـا ملل ونقيقـة كسمـ       أوول: وهذ  كّلاـا معـاٍن  هليـ   

    ا  وجود  بال لية.

لســلا ألاجــٍة رل كــل مــا حنــن »ولــذا   وــّرح د وــاك شــوبرا بــذلك وائلعــا: 

 .  5،«ألاجٍة  لي ل هو  اام كو ي حي وي وعًيا مس ًما ل ل كمااٍر من مااهر 

بقولـ :  « اإللـ  »اليت هـي موا  ـة علـد  وياـوم     « ال اوة»و وف وا ن دا ر 

ــة اخلالوــة للحــّب       » ــ  ال او ــا  ال بسشــ ٍل   ّ  ــان وم ــل ال ــو ي ك ــذا العق ه

واجلمــال وال يوــة واإلبــدادل وهــي أشــيا  س مي ــن أن يــون  نّ اــا س يلــك   

بس ش ٍل  بس موٍن  بس ندوٍد  بس حلـٍ   بـس أّي  م ا ّيـٍة أو    ش لعا   ّ اا 

                                      
 .59ل 54أ را  احلياال ص  1،

 . 401اإلخسص للحقيقة هادثان عن ال وو  ص  2،

  . 4/1424الوواعق اور لة سبن القي  ،  3،

 .62ك اا احل مة نوشو ص  4،

 .53العل  مقابل الرونا ية لد واك شوبرا ص  5،
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 .  1،«ان ماٍل للزوال

س ش ٍلل بس موٍنل بس ندوٍدل بس حلٍ ل بس أّي بفحقيقة هذا ان لوا 

 م ا ّيٍة أو ان ماٍل للزوال هـي العـدمل وهـي صـرحية يف    ـا  اإللـ  بال ليـةل        

 فاي من أبشع صو  اإلحلاد.

لقـد  »ويف كسٍم  خر ل  صّرح بأّن هذا اإلل  عاد للـذان اإل سـا ية فقـال:    

هدودالل هذا الشي  الذي ليس أتيلا من نقٍل غ  مرئي ملي  باإلم ا يان الّس

 .  2،«هو أ ا يف هذا اجلسد او  ّير با  مرا  ل  ش لل وليس ل  ندودل

ــول    ــا ن ت ــر  كا ــال:    و ك ــا يا فق ــد الرحون ــ  عل ــوم اإلل ــي  »ميا ــ  أ ل   

 رمديل غ  هّدٍد بزماٍن أو مب اٍنل أم  وشعوا كـث ال تقـول:   ـ  ارل أّمـا     

 واصــل تقر ــر أّن اجلــوهر م  ل ــل يف كــل شــ ل   أ ــا فــأوول:  ّ ــ  اجلــوهر. ثــ ّ 

،عقيدال وندال الوجود  فيقول: اجلوهر س   من خلف انشيا  بل م  ل ـل يف  

 .  3،«كّل ش ٍل من أش ال احلياال بسوب كو   غ  مرئي وغ  وابل لليلا 

فاو  قول علـ :  أوول: وجود اإلل  علد   هينل ليس م عيًلا يف اخلا ملل 

رئي وغ  وابٍل لليلا ل أ لـّيل  ـرمدّيل غـ  هـدٍد بزمـاٍن      بسوب كو   غ  م»

وب ــّل بســايٍة هــو  نسا ــك ال ويعــي بأّ ــك  »وس م ــانل ثــّ   كــر أّن ال لــّو  

ل وهذا تور ح بالعقيدال ال ير ة وندال الوجود. ثّ   كـر    4،«م وّند مع اجلوهر

ــا     ــذي ّن ــذا ال ــألة  ،  « جــوهًرا»أّن ه ــادن اوس ــكل فع  أّن موجــود يف أعماو

 «.اإلل » اإل سان هو

                                      
 .135ووال العزمية ص  1،

 .12أ   يع أن أ ى بوشوح اآلن ص  2،

 إلكاا ن تول. 10-9وا  ة ووال اآلن ص  3،

 .10اوود  السابق ص  4،



 

 

76 
 الرحونا ية احلد ثة وصل اا باإلحلاد

 د. أمين بن  عود العلقري

 

ويف عمـق أعماوـكل  وجـد او ـان اوقـّدس الّسهـدودل       » قول  كاا ن: 

 .  1،«والذي ليس مبقدو  أنٍد أن  سّمي 

ويف داخل أعما  أعماوك هلاك اهلي ل اوقدسل الذي س ندود »ووال: 

 .  2،«ل ل والذي س حيّق للا تسمي  

 احلد ثة: من مااهر اإلحلاد يف الرحونا ية -

ووصـي  بـأووح    -توـا ك وتعـا،  -« ار»ال  اول علد انلوهية وا   

  -تعا، ار عن  لك علًوا كوً ا–انوصا  

كلمة ار فا غة من اوعلـد خـسل  س  السـلا مـن     » قول  كاا ن تول: 

  صدامل أ  صدماا أنياً ا ألذٍ ل بسوب  و  ا ـ صداماا مـن اللـاس     و  اس

فوا  ، عامل اوقّدسل واودى او لق ال امن خلـف هـذ  ال لمـة    الذ ن مل   عّر

اليت هي ارل كما لو أّ ا   عرفون عّما    ّلمونل أو أّ اـ   لاوشـو اا كمـا لـو     

أ ا  س  عرفون عّما  ي رونل  و  اس ـ صدام هـذا وّلـد مع قـداٍن  ـصييٍةل      

حلقيقـي و هل ـ  هـو  لـ       هلـي أو  هللـا هـو اإللـ  الونيـد ا     »وأوهاًما أ ا ّيٍة مثل 

ــد والشــرك جمــرد وهــ   نّن ال ــّل يف       3،« ائــف ــا ال وني ــد  ب ــال ير ق عل . ف

 مع قد  واند.

أصــوحت كلمــة ار » قــول: « ار»ويف  ــصر ٍة بال ــة علــد ليــحل اجلسلــة 

مياوًما م لقعال فلحاة تليحل ال لمة ختّلف صو الع عقليةل  ّبمـا مل تعـد صـو ال    

ا ل بـل صـو الع عقليـةع لشـصٍص أو لشـي  خا جـكل        جٍل عجـو  بلحيـٍة بياـ   

                                      
 .74اوود  السابق ص  1،

 .101اوود  السابق ص  2،

 . 16-15ووال اآلن ص  3،
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 .  1،«وانكثر من  لك  كر علد حنٍو ه وم تقر ًوا

  ا كان لد ك مقت شد د ل لمـة ارل والـذي هـو صـي ة  ـلوية      »و قول:

للموّدالل فأ ت  ّبما س تل ر ال لمة فقط بل احلقيقـة الـيت تشـ   لياـال ال لمـة      

أو صو اٍل  هليـةل فـّ ا مـا شـعرن بليـوٍ        ليست أكثر من تعّلق ماووس بّشا اٍل

من كلمة ار فقد  ياي بك انمر  ،    ا  ال لمةل ون د الواوع الذي ترمـز  

 لي   لذلك  ن كا ت كلمة ما تزعجكل ا  ودهلا ب لمٍة أخرى تؤّدي ال ا ـةل  

 .  2،«وبذلك س  راودك الشعو  بالذ ب

ونــدال الوجــود نيــث  بعقيــدال« وــوال اآلن»ووــد صــّرح  كاــا ن يف ك ابــ : 

تشعر بروح ار يف كّل خملو ل يف كّل  هـراٍل ونجـٍرل وتـد ك أّن كـّل     » قول: 

 .  3،«ما هو خملو  هو مقّدس

فاـو  ـرى   « أوشـو »أوول: وّون ت اول علد الذان اإلهلية من الرحونـا يا  

 .  4،«أّن انف ا  وذ الل ن د ف رال اإلل  وذ ال  نّن انف ا  مجيعاا وذ ال»

فلجـد   « مـون اإللـ   »نا وال مقول ـ  الشـا ال   «  ي ش » علد اولحد و ثين

لقد تعّل  اإل سان علد مدى ورون أن قا  من اإلل  وكا ـت الل يجـة   » قول: 

 .  5،«مون اإلل اللاائية أ   كان جيب علد  ي ش  أن  علن 

ــ     لقــد » قــول:  -تعــا، ار عــن  لــك -بــل أّن هــذا اولحــد مــن جرأت

كــان  عمــل واعاعــال لقــد كــان  عّلــ  ال ــسا انخــرى يف   نعــت عــن كلــٍب

                                      
 .16اوود  السابق ص  1،

 111-110اوود  السابق ص  2،

 .134اوود  السابق ص  3،

 .18أهل ال ر ق ص  4،

 .11أهل ال ر ق ص  5،
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ا اـروال ن ـد   »اود لةل أّن اإلل  وـد خلـق ال ـسا علـد هي  ـ ل كـان  قـول:        

يف اإلجنليز ــة هــي  يســاا نــرو  كلمــة   »كلــب»احلــرو  الــيت تشــّ ل كلمــة  

نسـًلال للـر   اـا كلمـة اإللـ  علـد حنـٍو مع ـوسل   اـا فقـط             God-dog«. ل »

 .  1،«اجتا  القرا ال ومي ن لل لب أن  ووح  هلعا مسألة ت ي 

 أوول: ما  كر  هذا اولحد هو عقيدال وندال الوجودل وأّن اإلل    مّثل يف ال سا.

 وهذا بعيل  ما  كر  شاعر الووفية:

  2،وما ار  ّس  اهب يف كليسة   وما ال لب واخللز ر  ّس  هللا    

س وجود للشـيايال مـع   » أ   وال:ومن ت اول أوشو علد الذان اإلهلية 

اإلل  اخ يت مجيع الشيايا  نّ اا كا ت ظسلعا إلهلكل بدون اإلل  س مي ـن  

للشــي ان أن  وجــد يف احلقيقــةل الشــي ان واإللــ  وجاــان لعملــٍة وانــداٍلل وس  

 .  3،« وجد  ل  وس شي انل اووجود هو أ ت

لــك يف    ــا  أوــول: وهــذ  صــو ال مــن صــو  عقيــدال ونــدال الوجــود  و 

 الوجود اخلا جي لةل ل والقول ب ألي  اإل سان وا   شا  احلقيقة يف داخل .

 فاذ  أبر  مااهر اإلحلاد يف الرحونا ية احلد ثة.  

 

*      *      * 

                                      
 .288اوود  السابق ص  1،

 وائل هذ  انبيان همد باا  الد ن الوي ا  الوويف كما يف ك اا ،الليحان القد ية .  2،

 هذا اللص من احلساا الرني نوشو علد اليوتيوا:  3،

Osho: There Are No Devis, from: oshoInternational channel on youtube. 
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 اخلامتة

 وفياا أبر    ائل الوحث:

الرحونا يــة احلد ثــة: فلســية  ســعد فياــا اليــرد لس   شــا  الرحونــي   -

اتي عن احلقائق اإلهلية خا مل اإليا  الد ين اوؤ سيل تقوم علد والوحث الذ

 اليلسيان الشروية والعقائد الووفية.

حتا ا الرحونا ية احلد ثة اند ان كّلاال وترى أّ اا عائق للوصـول  ،   -

 احلقيقة وهي  ان اإل سان.

 لذاتية.حتّدد الرحونا ّية احلد ثة اهلدا ة الرحونية باوواد  الداخلية ا -

الوصــول لةهليــة علــده  عــا يــر قا: ال أمــل الشــروي واحلــبل        -

 و ع اون اخلو  عائقعا للوصول.

ت يــق الرحونا يــة احلد ثــة مــع اإلحلــاد اوــادي يف    ــا  وجــود ارل وأّن  -

ال ون وجد صـدفةعل أو عـا اس يجـا  ال ـو  الـذي نوـلل و ق وـر اإلحلـاد         

و ـانل خبـس  الرحونا يـة احلد ثـة فاـي تـرى       اوادي علد    ـا  مـا عـدا احملس   

تألي  الذان اإل سـا يةل وأّن اإل سـان   حـول مـن كو ـ  خملووعـا  ، كو ـ  خالقعـا         

ل و منــا انلوهيــة «شــصص»صــا ًعا لقــد  ل  شــافةع  ،    ــا  وجــود  لــ  كأ ــ   

 علده  بال جربة.

حملسـوس  ومن  لك: اسخ س  يف مواد  اوعرفةل فاإلحلاد اوادي  ؤمن با

فقط مع    ا   للمعرفة ال يويةل خبـس  اإلحلـاد الرحونـا ي فـس  ع ـّد باند ـان       

ــده  اإلهلامــانل ونــاد انصــوان      ــة عل ــالونيل و منــا موــاد  اوعرف وس ب

الداخلية واحلدوسل وهي نوول اوعرفة للشصص دون أن تلـ ل عـن دليـٍلل    

  ييية حتويل تلك اوعرفة.وس  ثواٍنل وس مل ٍق عقليل بل وبس  د اٍك مل  ل

 أبر  مااهر اإلحلاد يف الرحونا ية احلد ثة: -



 

 

80 
 الرحونا ية احلد ثة وصل اا باإلحلاد

 د. أمين بن  عود العلقري

 

. عقيدال وندال الوجودل وأّن اإلل  هو كّل هذا العامل اوشاهدل وأّن هـذ   1

 اوصلووان ما هي  ّس جتّليان ومااهر عن اإلل  فقط.

. وصـــف اإللـــ  بأوصـــا   كـــاو لق والـــوعي والسشـــي ل واليـــراعل  2

يل واحملوة وغ هال وهي كّلاا أوصا  عرشية س تقوم بـذاتاال  والوجود ال ّل

هــي يف نقيق اــا معــاٍن  هليــة س ت حقــق يف اخلــا ملل وهــذ  صــو ال مــن صــو    

اإلحلـادل  شـافةع أّ اــا علـده  ترجــع  ، تأليـ  الــذان اإل سـا ية وتقد ســاال س      

 «.اإلل » علده  مراد  للوعيل والوعي هو« او لق» ّيما 

« ار»الوال ة يف ال عن والقدح يف الذان اإلهليـةل وان قـا  ا ـ     . اجلرأال 3

وأ ــ  س مــا ع مــن ا ــ ودال ل   ا كلــت س تشــعر باحملوــة با ــ عمال ل  شــافةع  ،  

وصف اسع قاد بي رال اإلل  بأ اا وذ الل  ، غ ها من انوصا  الوشـعة الـيت   

 .- جّل وعس -تدّل علد شدال  حلاده  وكيره  بار 

 

 

  *    *      * 
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 املراجع

ــة انو،ل      .1 ــويل ال وعـ ــد ار القو ـ ــد عوـ ــيل حملمـ ــد ن الرومـ ــسل الـ ــا  جـ أخوـ

 مل بدون  كر دا  اللشر.2000-هـ1421

 م.1984-هـ 1404اإل سم و ار ة دا و نل حملمد أمحد با يلل ال وعة الثالثةل  .2

ل أصــل ان ــوادل دا و ــنل حتقيــق: جمــدي اوليجــيل اوركــز القــومي للرتمجــة   .3

 م.2004ال وعة انو،ل 

 غاثة اللايان من موـائد الشـي انل سبـن وـي  اجلو  ـةل حتقيـق: همـد نامـد          .4

 اليقيل م  وة اوعا  ل الر اضل ا طل ا ن.

اإلحلاد للمو دئال د.هشام عزميل مركز براها ليألا  والد ا انل ال وعـة   .5

 م.2016الثالثةل أك وبر 

 م.2008انل ال وعة انو،ل القاهرالل انوبا يشادل ترمجة: عودالسسم    .6

ب ية اورتاد يف الرد علد او يلسية والقرام ة والوايلية أهـل اإلحلـاد مـن القـائلا      .7

باحللول واسحتادل تأليف: شيخ اإل سم ابن تيميةل حتقيق ود ا ة: د.مو د الدو يفل 

 م. 2017-هـ1438م  وة العلوم واحل  ل اود لةل ال وعة الرابعةل 

ــا .8 ــة     ال  ــ ونل ال وع ــن  شــد: ب ــزول ترمجــة: هــادي العلــويل دا  اب ول سوت

 م.1981انو،ل 

ــا  الرشــيدل مركــز      .9 ــا د.هيي ــا و شــأتاا وت ويقاتا ــد مياوما نركــة العوــر اجلد 

 م.2015-هـ1436ال أصيل للد ا ان والوحو ل ال وعة الثا يةل 

 شيد  شا.نقيقة مذهب اسحتاد ال لشيخ اإل سم ابن تيميةل يوعة اولا  لر .10

الوواعق اور لة يف الرد علد اجلامية واوع لـةل سبـن وـي  اجلو  ـةل حتقيـق:       .11

 هـ.1408د.علي الدخيل ارل دا  العاصمةل الر اضل ال وعة انو،ل 

يوقان الووفيةل نبي عوـد الـرمحن السـلميل دا  اخلـاجنيل القـاهرالل بـدون        .12

  كر تا  خ ال واعة.

ــن ملوــو  احلــ    .13 ــا   ال وا ــا للحســا ب ــليونل مقابلع ــو س ما  ــق: ل سملل حتقي
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مل 2004ب حقيق: بولس  و ا اليسوعيل دا  اليلابيع لللشـر وال و  ـعل ال وعـة انو،ل    

 ترمجة:  شوان السحل وعودالر ا  انصير.

غســق انوثــانل  ي شــ ل حتقيــق: علــي اووــواحل ملشــو ان اجلمــلل ال وعــة     .14

 م.2011انو،ل 

  ع يةل دا  الثقافة اوور ةل ال وعـة انو،ل  فلسية فيو باخل أمحد عود احللي .15

 م.1989

اجلامعيـة   اوؤ سـة اليلسية والي ر السيا ي يف الوا القدميةل عمر عوـداحليل   .16

 م.1999للد ا ان واللشرل القاهرالل ال وعة انو،ل 

كواشف   و  يف اوذاهب الي ر ة اوعاصرالل لعودالرمحن نول ة اويدا يل دا   .17

 م.1985-هـ1405نو،ل القل ل ال وعة ا

جممود ف اوى شيخ اإل سم ابن تيميةل مجـع: عوـد الـرمحن ابـن وا ـ  وابلـ         .18

 هـ.1412همدل دا  عامل ال  بل ال وعة انو،ل 

اوذاهب اليلسيية اإلحلاد ة الرحونية وت ويقاتاا اوعاصرالل د.فو  كـرديل مركـز    .19

 هـ.1435ال أصيل للد ا ان والوحو ل ال وعة انو،ل 

معج  اليس ية واوو لحان اليلسيية لـد د ة جوليال ترمجة: فاد ا ورعـانل   .20

 م.2016دا  اوؤلف لللشر وال واعة وال و  عل لولانل ب ونل ال وعة انو،ل 

اوعج  اليلسـييل د.مجيـل صـليوال الشـركة العاويـة لل  ـاال ال وعـة الثا يـةل          .21

 م.1994-هـ1414

ــ  اليلســييل د.موــ يد نســيوةل     .22 ــامة لللشــر وال و  ــعل يوعــة    اوعج دا  أ 

 م.2012-هـ1433

اوعج  اليلسييل جملمع الل ة العربيـةل القـاهرالل اهلي ـة العامـة لشـؤون او ـابع        .23

 م.1399انم  ةل 

معجــــــــــ  موــــــــــ لحان الوايليــــــــــة احلد ثــــــــــةل  عــــــــــداد: مووــــــــــع  .24

 .www.alBaydha.comالوياا .

http://www.albaydha.com/
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 الل ة سبن فا سل ال وعة انو،ل دا  اجليل. معج  مقا يس .25

اوو ـــوعة الوـــوفية د.عوـــداولع  احليـــينل م  وـــة مـــدبوليل ال وعـــة الثا يـــةل  .26

 م.2003

اوو وعة الووفية والد ا ان السر ة جلون ف غسـونل  قلـ   ، العربيـة: همـد      .27

 م. 2014اجلو ال دا  ال رود لل واعة واللشر وال و  عل ال وعة انو،ل 

مو وعة اليلسية د.عودالرمحن بـدويل اوؤ سـة العربيـة للد ا ـان واللشـرل       .28

 م.1984ال وعة انو،ل 

ــ ل       .29 ــب همــودل دا القل اوو ــوعة اليلســيية اوص وــرالل  شــرا : د. كــي جني

 ب ونل ا طل ا ن.

اوو وعة اليلسييةل تأليف د.عوداولع  احليينل دا  اوعا   لل واعـة واللشـرل    .30

  و ةل تو س.

ــ .31 ل د.عوـــدالوهاا اوســـ يل دا  2وعة الياـــود والياود ـــة والوـــايو ية ملمو ـ

 م.1999الشرو ل ال وعة انو،ل

دا   -ال  ــاا الرابــع  -مو ــوعة تــا  خ اند ــانل حتر ــر: فــراس الســواح  .32

 م.2006عس  الد ن لللشر وال و  عل  و  ال دمشقل ال وعة انو،ل 

ــ  سس ــدل تع   .33 ــد اليلســيية: أ د   ــلل   مو ــوعة سس  ــل أمحــد خلي ر ــب: خلي

 م.2001ملشو ان عو دانل ب ونل با  سل ال وعة الثا يةل 

ه ــذا حتــد    ادشــتل  ي شــ ل حتقيــق: علــي موــواحل ملشــو ان اجلمــلل   .34

 م2007ال وعة انو،ل 

اهللدو ــية وتــأثر بعــ  اليــر  اإل ــسمية باــال تــأليف: أبــو ب ــر  كر ــال دا    .35

 م.2016- 1437انو ا  الثقافيةل ال وعة انو،ل 

 ثا ًيا: ك ب الرحونا يا:

اإلخسص للحقيقـة هادثـان فـن ال وـو ل ترمجـة: د.همـد  ا ـر نسـ يل          .1

 م.2016وكا من الشرباصيل دا  اخليالل ال وعة انو،ل 
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 م.2015أ را احلياالل ترمجة: د.علي ندادل دا  اخليالل ال وعة الثا يةل  .2

 م.2009يالل ال وعة انو،ل ألف با  ال لو رل ترمجة: د.علي ندادل دا  اخل .3

ــان عــن ال وــو ل ترمجــة: د.همــد  ا ــر نســ يل دا       .4 ــق هادث أهــل ال ر 

 م2014اخليالل ال وعة انو،ل 

أوشــو: الرنلــة الداخليــةل ترمجــة: عوــدالوهاا اوقــا،ل دا   يلــوىل ال وعــة   .5

 م2015-هـ1436انو،ل 

لل ال وعــة الوحـث عـن العجائــبل ترمجـة: د.همــد  ا ـر نســ يل دا  اخليـا      .6

 م.2014انو،ل 

الوحثل ترمجة: د.همد  ا ـر نسـ يل ملـال اخل يـبل دا  اخليـالل ال وعـة        .7

 م2016انو،ل 

ال أمل فن اللشوال الداخليةل ترمجة: همد  ا ر نسـ يل دا  اخليـالل ال وعـة     .8

 م.2015انو،ل 

تــأمسن ووــل اللــومل ترمجــة: صــيوان نيــد ل دا  اخليــال لللشــر وال و  ــعل     .9

 م.2011ة انو،ل ال وع

الثو ال لعوة العقائدل ترمجة: م ي  الاا عل دا  احلوا  لللشر وال و  عل ال وعة  .10

 م.2013الثا يةل 

ن مــة الرمــال هادثــان عــن الوــوفيةل ترمجــة: د.همــد  ا ــر نســ يل دا     .11

 م.2014اخليالل ال وعة انو،ل 

 م.2016د ا احلبل دا  اخليالل ال وعة انو،ل  .12

العودال  ، ال لو ل ترمجـة: د.علـي نـدادل دا  اخليـالل ال وعـة      السيف اوا ي  .13

 م.2011انو،ل 

ــومل ترمجــة: با ــل داودل دا        .14 ــا بعــد   ــأمسن يف الوــواح  وًم صــواح اخلــ  ت

 م.2007اخليالل ال وعة انو،ل 

 م.2013ك اا احل مةل ترمجة: م ي  الاا عل ال وعة انو،ل  .15
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ــاٍس ا ــ ثلائيال ترمجــة:   .16 ــالل ال وعــة   لقــا ان مــع أ  د.علــي نــدادل دا  اخلي

 م.2015الثا يةل 

اوركب اليا ع لقا ان مع السشي ل ترمجة: همد  ا ر نس يل دا  اخليالل  .17

 م2016ال وعة الثا يةل 

 ثا ًيا: وا ن دا ر:

مل ترمجة: 2015أ   يع أن أ ى بوشوح اآلنل دا  اخليالل ال وعة انو،ل  .1

 همد  ا ر نس يل و ميل .

ققةل ترمجة: د.همد  ا ـر نسـ يل وملـال اخل يـبل دا  اخليـالل       غوان ه .2

 م.2015ال وعة انو،ل 

 م.2017 و  ترا  علدما تؤمن ب ل م  وة جر رل تا  خ اللشر  .3

 م.2016ووال العزميةل م  وة جر رل  عادال ال وعة انو،ل  .4

العربية  اووادئ ال سعة حلياال م وا  ةل دا  اليا و  لس  ثما ان الثقافيةل ال وعة .5

 .م2014الثا يةل 

همد  ا ر نسـ يل وملـال اخل يـبل دا  اخليـالل ال وعـة       اللقلةل ترمجة: د. .6

 م.2016انو،ل 

 ثالًثا: د واك شوبرا:

أ ت ال ونل ترمجة: د.همد  ا ر نس يل وليلا الز وقل دا  اخليالل ال وعـة   .1

 م.2018انو،ل 

روـــدل ال وعـــة انو،ل ال لـــاغ  القـــد يل ترمجـــة: حييـــد العر اـــيل دا  الي .2

 م.2013-هـ1434

 م.2015احللول الرحونيةل دا  العل  للمس ال ال وعة انو،ل  .3

 م.2017ال ر ق  ، احلبل دا  اخليالل ال وعة انو،ل  .4

نروا وجاان اللارل ترمجة: د.علي نـدادل دا    -العل  مقابل الرحونا ية .5

 م.2016اخليالل ال وعة انو،ل 

ــوا ا الرحو .6 ــ    القـ ــقرال دا  العلـ ــا أبوشـ ــة:  جـ ــاحل ترمجـ ــوعة لللجـ ــة السـ نا يـ
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 م.2013للمس ال ال وعة انو،ل 

القوا ا الرحونية السوعة ليبـوالل ترمجـة: د.همـد  ا ـر نسـ يل دا اخليـالل        .7

 م.2017ال وعة انو،ل 

القوا ا الرونية السـوعة لليوغـال ترمجـة: همـود عيسـد و ـو  العوـدارل دا          .8

 م2018وعة انو،ل اخليالل ال 

ك اا ان را ل  قل   ، العربية: أمين أبو ترابيل دا  اليروـدل ال وعـة انو،ل    .9

 م.2015كا ون الثا يل 

همد ووة الليب انخ ل ترمجـة: عوـد ال ـر    اصـيفل دا  اليروـدل ال وعـة        .10

 م.2017انو،ل 

  ابًعا: كاا ن تول:

ــو     .1 ــة أب ــو هــواشل هي  ــدالل ترمجــة:  ــامر أب ــرتا   أ ض جد  ــة وال ظيب للثقاف

 م.2009-هـ1430،كلمة ل ال وعة انو،ل 

ــر         .2 ــد ن لللش ــس  ال ــت   ــحا ل دا  ع ــا ن م صــون الســ يلةل ترمجــة: س 

 م2012وال و  عل ال وعة انو،ل 

ووال اآلن الدليل  ، ال لو  الرحونيل ترمجة: نسا همدل دا  اخليالل ال وعة  .3

 م.2014انو،ل 

 م.2016ة: د.علي احلدادل دا  اخليالل ال وعة الثا يةل وا  ة ووال اآلنل ترمج .4

 اوواوع اإلل رتو ية:  -

 مووع الوياا  لل ودي للي ر الوايين احلد ث. -

www.albaydha.com 

 اوووع الرني نوشو. -

https://www.osho.com/oktob.Io posts 530  

 اوووع الرني للدك و : وا ن دا ر:- 

https://www.drwaynedyer.com/ 
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Abstract: 

Modern spiritualism is a philosophy through which the person seeks spiritual 

exploration and self-search about divine facts outside the religious framework. It 

is based on the Eastern philosophies and Sufi beliefs, and determines the spiritual 

guidance through self-internal sources. The most prominent manifestations of 

atheism in modern spiritualism include: a) the pantheism belief which means that 

God is the whole of this viewed world, and that creatures are manifestations of 

God only; and b) labeling God with descriptions such as absolutism, 

consciousness, nothingness, emptiness, total existence, love, etc., all of which are 

accidental descriptions that don’t stand alone; rather they are imaginary 

meanings unmaterialized outside the mind. These descriptions are regarded as 

one form of atheism, and they also stem from their own deification and 

sanctification of the human self because those people believe that the absolute 

means consciousness and consciousness is the god. 

Keywords: faith; doctrine; modern spiritualism; atheism 
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 الـتسعــيـر يف السنة النبوية 

 "موضوعية دراسة"

  بن برجس بن ناصر آل عبدالكريمعبداهلل .د

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة   - كلية أصول الدين - السنة وعلومهاقسم 

 هـ1440/ 5/ 2 تاريخ قبول البحث:              هـ 1440/ 2/ 19تاريخ تقديم البحث: 

 

 

 

 ملخص الدراسة:

تلبحممربة فله,مم  لتضمم البحث ممتلبحفَ بممتسلري حفةممَصلححمم لمجب ممحاد  لمج مم لب د  بممل

مج ةبس لأس ن,ده  لمجبحلكملعل,ه لمب لتقفض, لقربعدلعلملبحلدبت لمج ةبس لم ل حتلعل, لمال

ليفلضرءلأقربللأئ م لبحلمدبت لمجبامببهمللباَفموف لمجب ققمألممالأهم,لبحَلمم لللللللللدكملبحفةَص

ب د  بتلمجبة فلعلىلد للمَ,ن  لمجقض, لخ  م  له,عَ م,لريهم لعلمىلب مج م للللللمجري, نلأنلهبهل

بحيتلمجة تله,ه  لمجأنلبحقرللجبربزلبحفةَصلاللبَ ةضلأد  بتلبحنهيلعالبحفةَص؛لري,لهرل

ع ممم,لمبنممم دلب د  بمممت لمجبعفثممم ةلحلَلممم,لبانصمممرولعل,هممم ليفلبحنصمممرو لمجبسمممف دب لللل

 م ءتلريجيام مثل مالباعم,لعلمىلأدمدللللللللحألد  بتلعلىلمج هه لبحص ,ح لاللس,  لمجأنلبحةن 

 لممم لبمدللعلمىلأنلبحنهميلعمالبحفةمَصللللللل-مجهبهلدق,ق لبحفةمَصلل -بحح هأليفلريَضلباربض ل

لح,سلع م .

ل

ل



 

 

ل
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 املقدمة:

وعلـر للـو وبـ وو و ـ      ، والصالة والسـالم علـر ولـول اهلل   ، احلمد هلل

 أ ا بعد:، وااله

ــا      ــا الس وأفرداه ــة بول ــام أبــول ااع ــد ءــالس الســبة البووك ــان ، فق وبي

ا قــول اهلل ، أمجــم ا ال بــاع العمكــم  ب ــا  وتفصــيم  ــا، لالهلــا ولرا  ــا

: قـــال الشـــافع  ، 275[الوقـــرة: ]    ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤژ : تعـــاى

أبم الويوع كل ا  واح إذا كانت برضا اابوـاكع  ااـايما ار ـر فيمـا تواكعـا       »

و ا كان ا  عبر  ا ن ر عبـو ولـول اهلل   ،  ب ا ملسو هيلع هللا ىلصإال  ا ن ر عبو ولول اهلل 

و ا فاوق ذلك أحببـاه اـا وبـفبا    ، داخم ا ااعبر ااب   عبو، حمرم بإذنو ملسو هيلع هللا ىلص

واإللمام ب ـا  ـ    ، وقد أبوح حتدكد ارلعاو، (1)«   إبالة الويع ا كباع اهلل

 ع ووود عـدد  ـ  ارلادكـث ا    ، اا اس ااسؤولة    ااسلماس ا ارلواق

ــع    ــ  البس ــ  ع ــث   ، الب  ــاه ارلادك ــت حبــث ه ــا  ،فولوو ــر ا  عباه ، والبظ

 «. وضوعية دوالة البسع  ا السبة البووكة» وءعلت عبوان الو ث:
 أهـــداف البـحث:

 ع ارلادكث الواودة ا البسع .مج - 1

واحل ـ  علي ـا اـا تقب ـيو     ، ختركج هاه ارلادكث ودوالـة ألـانيدها   - 2

 قواعد عل  احلدكث.

 دوالة ارلادكث دوالة  وضوعية. - 3
 الدراسات السابقة:

إال أن ــا حبثــت البســع   ــ  الباليــة    هبــاع عــدد  ــ  الدوالــاس الســابقة 

وإكراد القواعد واربول العا ـة اابعلقـة   ، فق الواهبمت باكر كالم ال الفق ية

                                     
 .(3/3« )ارم» (1)
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 ع أن السبة البووكة ه  العمـدة ا  ، احلدكث ، بدون اهبمام بااانب بااوضوع

خبالف هاا الو ث فقد انصب اا د فيو علر ختركج ارلادكث ، بيان  البسع 

  وضوعية. ودوالب ا دوالًة، واحل   علي ا

 و   تلك الدوالاس:

 :البسع  -1

وهو حبـث  قـدم لبيـم دوءـة اااءسـب   ـ        ، للوالثة: عيشة بدكق جنوم

 هـ.1407ءا عة أم القرى لعام 

 البسع  و  انبو ا السيالة الشرعية. -2

ــ      ــو حبـــث ت ميلـ ــداهلل لل لســـ ، وهـ ــ  عوـ ــدالرع  بـ للوالـــث: عوـ

 هـ.1403لعام  اللب مال دوءة اااءسب    ااع د العال  للق ال

  ا الفقو اإللال  .أل ام البسع  -3

ــوب ، نشــر: داو الوشــاير اإللــال ية،       ــو اهلــدى اليعق ــد أب للوالــث: حمم

 هـ.1421الطوعة اروى: 

 وغ ها    الو وث. 
 خطة البحث:

، اخبيـاوه، وأهـداف الدوالـة    ولـوب في ا بيان أهمية ااوضوع،  ااقد ة:

 وخطة الو ث و ب جو. والدوالاس السابقة

 البسع  لغة وابطاللا.تعركف وفيو  :البم يد

 ارلادكث الواودة ا البسع . ااو ث الثان :

 الدوالة ااوضوعية. ااو ث الثالث:

 اخلامتة.
 منهج البحث:

 أخرج ارلادكث     صادوها اربلية. -1
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وأ ـا   ،ااخبـاو ا فودوس إلـباد اللفـ    ا أو لسًبإذا كان احلدكث ب يً  -2

ــة ضــعفو ا    ــوذكر عل ــوال العلمــال  ــع ال ءــيح   احلــدكث ال ــعيف ف ضــول أق

 والبعليم.

 ــع ذكــر أل ــام  ، أل ــ  علــر احلــدكث ا ضــول القواعــد ااعبــ ة   -3

 اريمة عليو إن وءدس. 

، احلــدكثأبــ  داللــة ارلادكــث بــاكر أقــوال العلمــال  ــ  أيمــة         -4

  ع ال ءيح باكر لووو. ،واحملقق     أهم العل  ،ااعب ة وااااهب

 ا اخلامتة. أذكر أه  نبايج الو ث  -5

 قربـا إليـو ا    ،هاا وألول اهلل أن جيعم هاا الو ث خالصا لوء و ال رك 

وبلر اهلل ولل  علـر   ،ولخر دعوانا أن احلمد هلل وع العاا  ،ءباس البعي 

 نويبا حممد وعلر للو وب وو أمجع .

 
 

*      *      * 
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 التمهيد

 تعركف البسع  لغة وابطاللا

لــعر البــاس  :كقــال» ،(1)أو االتفــاق عليــو ،تقــدكر الســعر البســع  لغــة:

 ،(2)«ا: اتفقـوا علـر لـعر   وألعروا أك ًـ  ، وألعروا إذا فرضوا أو قدووا لعرا

 .(3)وهو تفعيم    السعر

 .(4)«وجي ه  علر البواكع بو ،اهو تقدكر السلطان للباس لعًر» ا:وابطالًل

 ،مــا ا اإللالــة الســابقةوعوــاواس أهــم العلــ   بقاوبــة ا تعركفــو وبيانــو ك

و   أولع البعاوكف لو تعركف الشوكان  فقد تولع ا بيانو بعواوة في ـا  مكـد   

أو كـم  ـ     ،أو نوابـو  ،البسـع  هـو: أن كـو ر السـلطان    » بيان وإك اح فقـال: 

 ،السـوق أال كويعـوا أ بعـب   إال بسـعر كـاا      ا أهـم  ول   ـ  أ ـوو ااسـلم  أ ـرً    

 .(5)«أو البقصان  اصل ةفيمبعوا    المكادة عليو 

 
 

*      *      * 

                                     
الفايق ا غركـب  »(، 1/479« )احمل   واحمليط ارعظ »(، 1/329« )الع »كبظر:  (1)

 (.522)ص: « القا وس احمليط»(، 2/179) «احلدكث

 (.2/89« )اجملموع ااغيث» (2)

 (.5/3090)« مشس العلوم» (3)

االخبيـاو لبعليـم   »(، وكبظـر:  1/517« )غاكة اابب ر ا اامع ب  اإلقبـاع واابب ـر  » (4)

كشاف »(، 5/354« )الويان»، (1/356« )شرح لدود اب  عرفة»(، 4/161« )ااخباو

 (.3/187« )القباع

 (.6/599« )نيم اروطاو» (5)
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 املبحث الثاني

 ارلادكث الواودة ا البسع 

كا ولول اهلل غال السعر  :قال الباس :قال -وض  اهلل عبو  - [ ع  أنس1]

ُمس عُِّر اْلَقاِبُض اْلو اِلُط الرَّاِزُق، ـِإنَّ اهلَل ُهو  ال: »ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال ولول اهلل فسعر لبا

 .«َوْوُءو َأْن َأْلَقر اهلَل و َلْيس  َأل ٌد ِ ْبُ ْ  ُكَطاِلُوِب  ِبم ْظَلم ٍة ِف  د ٍم و َلا   اٍلو ِإنِّ  َل

 ختركج احلدكث:

                باع ا البسـع (   ،اإلءاوةكباع  -3451)ح « السب »أخرءو أبو داود ا 

ــو  - ــ  ل ــد   ,  -واللف ــ  عو ــو اب ــ  طركق ــ  ا  و  ــباكاو»ال  ،-( 20/79« )االل

 ،بـاع  ـا ءـال ا البسـع (     ،كبـاع الويـوع   -1314)ح« ااـا ع »وال  اا ا 

 ر(سـعَّ باع  ـ  كـره أن كُ   ،كباع البجاواس -2200)ح « السب »واب   اءو ا 

ــد ا  ، ــام أعـ ــبد»واإل ـ ــوزا ا    - (20/46« )ااسـ ــ  ااـ ــو ابـ ــ  طركقـ و ـ

« ااخبـاوة  ارلادكـث »وال ـيال ا   ، (7/205« )الب قيق ا  سايم اخلـالف »

و   طركقو ال ـيال ا   -(21/444« )ااسبد»واإل ام أعد ا  ،-( 6/336)

وحييـر   ،(3/1658« )ااسـبد »والداو   ا  ،-(5/28« )ارلادكث ااخباوة»

 ،(13/469« )ااسـبد »والوـماو ا   ،(33 :)ص« أل ـام السـوق  »ب  عمر ا 

« ارلادكث ااخباوة» و   طركقو ال يال ا -(5/245« )ااسبد»وأبو كعلر ا 

« ءـا ع الويـان  »والط ا ا  ،(6/444« )ااسبد»وأبو كعلر ا  ،-( 6/337)

ــاو ا  ،(4/433) ــان ا ، (10/162« )ارولـــــط»وابـــــ  اابـــ وابـــــ  لوـــ

ااعجـــ  »والط انـــ  ا  ،(2/29« )الثقـــاس»وا ، (11/307« )الصـــ يح»

 عرفـــة »وا  ،(6/29« )الســـب  ال ـــ ى»والوي قـــ  ا  ،(1/261« )ال ـــو 

ــاو  ــب  واار ــفاس »وا  ،(8/206« )الس ــوام  ،(1/169« )ارمســال والص وق

« ارلادكــث ااخبــاوة»وال ــيال ا  ،(3/73« )ال غيــب وال هيــب»الســبة ا 
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بـو   -وضـ  اهلل عبـو    -عـ  أنـس    ،وعيد ،وقبادة ،(    طركق رابت5/27)

  ثلو وحنوه.

 وال ال يال قبادة.، اًدميومل كاكر اإل ام أعد ا ااوضع ارول ُل

 والط ان  علر رابت فقط.، واقبصر حيير ب  عمر

 دوالة اإللباد:

 :عثمان ب  حممد ب  إبراهي  اب  أب  شيوة ال وا -1

 .(1)«ولو أوهام، رقة لاف  ش  »

 .(2)هـ ( 239توا لبة )

 :، أبو عثمان الوصرا عفان ب   سل  ب  عوداهلل الصفاو -2

 .(3) «رقة روت»

ــ :     ال ــال العالي ــاالخبال ، ق ـــسل ، ألــد   »كصــح وبــفو ب ــ    ــان ب عف

 اررواس،    شيوخ الوخاوا ،  بفق علر االلبجاج بو.

والظـاهر أن   ،قال أبو خيثمة زه  ب  لرع: أن رنا عفان قوم  وتـو بوكـام  

 .(4)«هاا تغ  اارض، ومل كب ل  فيو ألد

و ـا ضـره  رنـو  ـا     ،  هاا البغ  هو    تغـ   ـرض ااـوس   » :وقال الاهيب

 .(5)«لدث خبطو

                                     
ت اكب »(، 19/478« )لت اكب ال ما»(، وكبظر: 326)ص: « تقركب الب اكب» (1)

 (.3/77« )الب اكب

 (.122)ص: « اخلالبة» (2)

ــاكب» (3) ــر: 333)ص: « تقركــــب الب ــ ــال»(، وكبظــ ــاكب ال مــ (، 160/ 20« )ت ــ

 (.117/ 3« )ت اكب الب اكب»

 (.85)ص: « ااخبلط » (4)

 (.82/ 3« ) يمان االعبدال» (5)
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 ـا وأكـت ألـدا    » :، قـال اإل ـام أعـد    وكالك ال كصح ت عيفو ا شعوة

وال  :؟ قـال  وال حيير بـ  لـعيد   :، قلت لو ألس  لدكثا ع  شعوة    عفان

الـرع  بـ     حيير ب  لعيد ، وواا قال ل  أبو ارلوص: هو أروـت  ـ  عوـد   

نع  ، قال: فيعجوو ذلك ، قال حيير ب    دا ـ كعين ا شعوة ـ ، فوقول لو:   

 .(1)«لعيد: ألب إذا خولفت أن كوافقين عفان

، وأورق  ـ  أن كقـال فيـو شـ ل      ، وأبدق عفان أش ر» :وقال اب  عدا

 .(2)«مما كبسب فيو إى ال عف

 .(3)هـ( 220توا لبة )

 :، أبو للمة عاد ب  للمة ب  دكباو الوصرا -3

 .(4) «رقة عابد»

 .(5)«   حبوو العل ، ولو أوهام  عروفة ا لعة  ا ووى كان حبرا»

عـاد كعـد   » :، قـال اإل ـام  سـل     فم  ذلـك لدكثـو عـ  بعـض الشـيوخ     

ع  غ  رابـت ، ك دكثـو عـ  قبـادة ، وأكـوع ، وكـونس ،        عبده  إذا لدث

ــاو،        ــ  دكب ــ  لــعيد، وعمــرو ب ــر ب ــرا ، وحيي ــد ، واارك ــ  هب ــ  أب وداود ب

، وكالك لدكثـو عـ  قـيس بـ  لـعد ، قـال       (6)«اوأشواه   ، فإنو خيطئ كث 

                                     
 (.362/ 2ـ وواكة عوداهلل ـ )« العلم و عرفة الرءال» (1)

 (.2021/ 5« )ال ا م» (2)

 (.27/ 2« )ال اشف» (3)

تــاكرة »(، 253/ 7« )ت ــاكب ال مــال»(، وكبظــر 117)ص: « تقركــب الب ــاكب» (4)

 (.202/ 1« )احلفاظ

 (.446/ 7« )ل  أعالم البوالل» (5)

 (.218)ص: « البمييم» (6)
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، قـال  (1)«ضاع كبابو عبـو ، ف ـان حيـدث  ـ  لفظـو فيخطـئ      »اإل ام أعد: 

عاد ب  للمة ع  زكـاد ارعلـ ، وقـيس بـ  لـعد      »حيير اب  لعيد القطان: 

 .(2)«ليس بااع

وقد قيم: إن    مسع    عاد تصانيفو فليس لدكثو »وقال اب  وءب: 

 بو البسخ اليت كانت عبده    شيوخو فسماعو ءيـد، قـال   بااع، و   مسع 

ءعفر الطيالس ، ع  حيير اب   ع :    مسع    عاد ب  للمة اربـباف  

 .(3)«ففي ا اخبالف، و   مسع    عاد ب  للمة نسخا ف و ب يح

وفصم القول ا وواكاتـو أنـو  ـ  أروـت البـاس ا بعـض       : »-أكً ا  -وقال 

بت الوبان ، وعلـ  بـ  زكـد ، وك ـطرع ا بع ـ        شيوخو الاك  لم    كثا

 .(4)«الاك  مل ك ثر  الز ب   كقبادة، وأكوع ، وغ هما

كـان عـاد لـال لفظـــو     »وقد ت ل  ا لفظو لخر عمره ، قال أبو لامت: 

، و ثم هـاا ال كسـل   بـو كـث   ـ  اريمـة ، ومل ك ـ  ذلـك         (5)«ا لخر عمره

  -كعـين الـبغ  بـوخرة      -ذلك  ثم »هيب:  وءوا لرد مجيع  روكات  ، قال الا

 :، وقــد قــال ابــ   عــ (6)«، ولشــعوة، ولوكيــع، ول وــاو الثقــاس كقــع االــك

، وكـان عــاد ابـ  لــلمة    عـاد بـ  لــلمة ا أول أ ـره، ولخـر أ ــره والـد     »

                                     
 (.622/ 2« )شرح العلم» (1)

 (.141/ 3« )اارح والبعدكم» (2)

 (.623/ 2« )رح العلمش» (3)

 (.128/ 1« )شرح العلم» (4)

 (.66/ 9« )اارح والبعدكم» (5)

 (.302/ 4« ) يمان االعبدال» (6)
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 .(1)«، و اس حيير ب  لعيد وهو حيدث عبو وءم بدق

ا الـدفاع عبـو،    (3)«الثقـاس »، وا (2)«بـ ي و »وقد أطـال ابـ  لوـان ا    

 والبعركض بالوخاوا رنو أعرض ع  الرواكة حلماد البجاءا.

 .(4)هـ( 167توا لبة )

 :أبو حممد الوصرا رابت ب  ألل  الوبان  -4

 .(5)«رقة عابد»

 .(6)هـ( 127توا لبة)

 :راع  الوصراميد ب  أب  عيد الطوكم، أبو عويدة اخُلُل -5

، وأووده اب  (10)، والبساي (9)، والعجل (8)، واب   ع (7)ورقو اب  لعد

 .(11)«الثقاس» لوان ا

                                     
 (.131/ 2« )تاوكخ الدووا» (1)

(2) (1 /153 - 154.) 

(3) (6 /216.) 

 (.349/ 1« )ال اشف» (4)

اكب ت ــ»(، 4/342« )ت ــاكب ال مــال»(، وكبظــر: 71)ص: « تقركــب الب ــاكب» (5)

 (.1/262« )الب اكب

 (.281/ 1« )ال اشف» (6)

 (.252/ 7« )الطوقاس ال  ى» (7)

 (.219/ 3« )اارح والبعدكم» (8)

 (.136)ص: « تاوكخ الثقاس» (9)

 (.494/ 1« )ت اكب الب اكب»(10)

(11) (4 /148.) 
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 .(2)«رقة بدوق»، وقال اب  خراش: (1)«رقة ال بوس بو»وقال أبو لامت: 

ا لدكثو شـ ل، كقـال: إن عا ـة لدكثـو عـ       : »- رة  -وقال اب  خراش 

, قلت: هو  وبوف بالبدليس ا وواكبو ع  أنس (3)«أنس إمنا مسعو    رابت

مل كسـمع عيـد  ـ  أنـس إال أوبعـة وعشـرك  لـدكًثا ،        »بة، قال شعوة: خا

، وقـال عـاد بـ  لـلمة:     (4)«والواق  مسع ا  ـ  رابـت ، أو أروبـو في ـا رابـت     

أ ا  ـا  »، وقال اب  عدا: (5)«عا ة  ا كروا عيد ع  أنس مسعو    رابت»

ابت عبـو  ذكر عبو أنو مل كسمع    أنس إال  قداو  ا ذكر ، ومسع الواق     ر

، فإن تلك ارلادكث مييمه    كان كب مـو أنـو عـ  رابـت  رنـو قـد ووى عـ         

أنس ، وووى ع  رابت ع  أنس ألادكث، فوكثر  ا ا بابو أن الاا وواه ع  

، وقـال العاليـ :   (6)«أنس الوعض مما كدلسو ع  أنس، وقـد مسعـو  ـ  رابـت    

الـطة في ـا، وهـو    فعلر تقدكر أن ت ون ألادكث عيد  دلسة، فقد تـو  الو »

 .(7)«رقة ب يح

  ، وهـو  قوـول   ، وتدليسو خاص برواكبـو عـ  أنـس    فالاا كظ ر أنو رقة

 .-واهلل أعل   -  ل ون الوالطة رقة

 .(8)هـ( 142توا لبة )

                                     
 (.219/ 3« )اارح والبعدكم» (1)

 (.359/ 7« )ت اكب ال مال» (2)

 سابق.نفس ااصدو ال (3)

 (.136/ 2« )تاوكخ الدووا» (4)

 (.641/ 1« ) سبد عل  ب  ااعد» (5)

 (.684/ 2« )ال ا م» (6)

( 202)ص: « ءا ع الب صـيم »(، والبص  وءود ا 494/ 1« )ت اكب الب اكب» (7)

 باخبالف كس .

 (.352/ 1« )ال اشف» (8)
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 :، أبو اخلطاع الوصرا قبادة ب  دعا ة ب  قبادة السدول  -6

ا عل  كقيبـا أو  عبعببو إال   ، واربم قوول(2)«واا دلس»، و(1)«رقة روت»

، وكث     تدليسو إمنا هو وواكبو عمـ  عابـره    (3)غلب علر الظ  أنو دلسو

 .(4)ومل كلق  

 .(5)هـ( 117توا لبة )
 احلكم على اإلسناد:

 .(6)وب  و اب  العرب ، إلباده ب يح

: (10)والسـخاوا  ،(9)وابـ  لجـر   ،(8)وابـ  كـث    ،(7)وقال اب  دقيق العيـد 

 «.إلباده علر شر   سل »

                                     
ــاكب» (1) ــر: 389)ص: « تقركــــب الب ــ ــال»(، وكبظــ ــاكب ال مــ (، 498/ 23« )ت ــ

 (.428/ 3« )ت اكب الب اكب»

 (.436)ص: « هدا الساوا»قالو اب  لجر ا:  (2)

 (.142ـ  141/ 1ـ الب  لمم ـ )« إل ام ارل ام»كبظر:  (3)

)ص: «  عجــ  اادلســ »(، 605/ 2« )اارلــم اخلفــ  وعالقبــو بالبــدليس»كبظــر:  (4)

368.) 

 (.268اخلالبة )ص:  (5)

« القوس ا شرح  وطـو  الـك بـ  أنـس    »(، 6/125« )الكااسالك ا شرح  وطو  » (6)

(2 /837.) 

 (.404)ص: « االق اح ا بيان االبطالح»(، وكبظر: 508/ 6« )الودو ااب » (7)

 (.33/ 2« )إوشاد الفقيو» (8)

 (.1757/ 4« )البلخيص احلو » (9)

 (.462)ص: « ااقابد احلسبة» (10)
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: أن وءال ءال فقال: كا ولول اهلل، -وض  اهلل عبو  -[ ع  أب  هركرة 2]

 :كا ولـول اهلل، لـعر، فقـال    :ر  ءاله وءم فقال« ب ْم َأْدُعو»لعر، فقال: 

 «.ب ِم اهلُل ك ْخِفُض و ك ْرَفُع، و ِإنِّ  َلَوْوُءو َأْن َأْلَقر اهلَل و َلْيس  ِلَول ٍد ِعْبِدا   ْظَلم ٌة»
 :احلديثختريج 

             باع ا البسـع (   ،اإلءاوةكباع  -3450)ح « السب »أخرءو أبو داود ا 

 ،-( 20/78« )االلـــباكاو» او ـــ  طركقـــو ابـــ  عوـــدال  ,  -و واللفـــ  لـــ -

ــد ا   ــام أعـ ــبد»واإل ـ ــ  ا  ،(14/163« )ااسـ ــ ى »والوي قـ ــب  ال ـ « السـ

ــاو  عر»وا  ،(2/286« )الســب  الصــغرى »وا  ،(6/29) ــة الســب  واار « ف

 (    طركق لليمان ب  بالل.8/205)

و ـ  طركقـو    -( 349)ص: « اامل الثالث    لدكثو»وعل  ب  لجر ا 

« ااســـــبد»واإل ـــــام أعـــــد ا ,  -( 8/178« )شـــــرح الســـــبة»الوغـــــوا ا 

(  ــ  طركــق إمساعيــم بــ  401/ 11« )ااســبد»وأبــو كعلــر ا  ،(14/443)

 ءعفر ب  أب  كث .

« البوليــــد»وابــــ   بــــده ا ، (10/162« )ارولــــط»بــــاو ا وابــــ  اا

 (    طركق حممد ب  ءعفر ب  أب  كث .2/129)

(  ـ  طركـق أبـ  أوكـس عوـداهلل      1/136« )ااعج  ارولط»والط ان  ا 

 ب  عوداهلل.

وأبو أوكس( عـ   ، وحممد اببا ءعفر ,وإمساعيم، كل   )لليمان ب  بالل

بـو  ثلـو    -وضـ  اهلل عبـو    -ع  أب  هركـرة  ، وع  أبي، الرع  عود العالل ب 

 وحنوه.

 دراسة اإلسناد:

 :، أبو ااماهر حممد ب  عثمان الببوخ  -1

 .(1)«رقة»

                                     
ت ـاكب  »(، 97/ 26« )ت اكب ال مـال : »(، وكبظر430)ص: « تقركب الب اكب» (1)
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 .(1)هـ( 224توا لبة )

لليمان بـ  بـالل القرشـ  البيمـ   ـواله  ، أبـو حممـد أو أبـو أكـوع           -2

 اادن :

 .(2)«رقة»

 .(3)هـ( 172توا لبة )

 رع  ب  كعقوع احُلرق ، أبو شوم اادن :العالل ب  عود ال -3

وابـ    ،(7)والفسـوا  ،(6)والعجلـ   ،(5)واإل ـام أعـد   ،(4)ورقو ابـ  لـعد  

وأووده اب  لوـان   ،(9)«هو رقة عبد أهم احلدكث»وقال ال  اا:  ،(8)عود ال 

 .(10)«الثقاس»ا 

                                                                                   
 (.645/ 3«  )الب اكب

 (.200/ 2« )ال اشف» ((1

ــاكب» (2) ــر: 190)ص: « تقركــــب الب ــ ــال»(، وكبظــ ــاكب ال مــ (، 372/ 11« )ت ــ

 (.86/ 2« )ت اكب الب اكب»

 (.457/ 1« )ال اشف» (3)

 (.523/ 22« )ت اكب ال مال» (4)

 (.483/ 2) -هلل وواكة عودا -« العلم و عرفة الرءال» (5)

 (.150/ 2« ) عرفة الثقاس» (6)

 (.349/ 1« )ااعرفة والباوكخ» (7)

 (.215/ 20« )البم يد» (8)

 (.74/ 1« )ااا ع» (9)

(10)  (5 /241.) 
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ــ   ــ   عـ ــال ابـ ــامت  ،(1)وقـ ــو لـ ــاح» :(2)وأبـ ــ   ،«بـ ــ   عـ ــال ابـ  ،(3)وقـ

 .(5)« ا أوى حبدكثو بولا»، وقال اب  عدا: «ليس بو بوس: » (4)والبساي 

، وقــال أبــو زوعــة: «لــيس بــالقوا: »(7)وابــ  عــدا ،(6)وقــال ابــ   عــ 

لـيس بـااع، مل كـمل    »وقـال ابـ   عـ   ـرة:      ،(8)«ليس هو بـوقوى  ـا ك ـون   »

لدكثـــو   ـــطرع احلـــدكث، لـــيس »وقـــال  ـــرة: ،(9)«البـــاس كبقـــون لدكثـــو

 .(10)«حبجة

فقـد ورقـو غـ      ،(11)«بـدوق واـا وهـ    »أنـو   -واهلل أعلـ    -ظ ر والاا ك

فيــو رءــم بعــض    ل ــُ وإمنــا ُت ،ولــدث عبــو الثقــاس، والــد  ــ  أهــم العلــ 

رنـو كبفـرد بولادكـث ال كبـابع       خمبلف فيـو » :قال اخلليل ، ااباك  اليت عبده

 - وقــد أخــرج لــو  ســل  ا الصــ يح ااشــاه   ــ  لدكثــو دون هــاا، علي ــا...

 ،(12)«والشـواذ ، -لدكث الب   ع  بيام البصـف الثـان   ـ  شـعوان      :كعين

                                     
 (.107)ص:  -وواكة الدقاق -«    كالم أب  زكركا ا الرءال» (1)

 (.357/ 6« )اارح والبعدكم» (2)

 (.173)ص: « تاوكخ الداو  » (3)

 (.523/ 22« )ت اكب ال مال» (4)

 (.1861/ 5« )ال ا م» (5)

 (.1860/ 5« )ال ا م» (6)

 (.1860/ 5« )ال ا م» (7)

 (.358/ 6« )اارح والبعدكم» (8)

 (.295/ 2« )تاوكخ اب  أب  خيثمة» (9)

 (.1049/ 3) -للعقيل   -« ال عفال» (10)

 (.371)ص: « تقركب الب اكب» (11)

 (.219 -218/ 1« )اإلوشاد» (12)
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فمعاوض برواكة الثقـاس   (1)«مل كمل الباس كبقون لدكثو»: وأ ا قول اب   ع 

وقـال   ،(2)«وأنا أن ر    لدكثو أشيال، ووى عبو الثقاس»: قال أبو لامت، عبو

كروك ـا   -اهلل عبـو  وضـ    - ع  أبـ  هركـرة  ، للعالل نسخ ع  أبيو»: اب  عدا

وقـد   ،(4)«ووى عبـو مجاعـة  ـ  اريمـة    »: وقال اب  عوـدال   ،(3)«عبو الثقاس

ليـت شـعرا  ـ  البـاس     »: ال  اب   ع  علـر قولـو هـاا فقـال     تعقب اب  عود

وقد لدث عبو هؤالل اريمة االة ومجاعة غ ه  ، الاك  كانوا كبقون لدكثو

 .(5)«كث ة

 .(6)هـ(132توا لبة )

 :ةَقر  وى احُل، الرع  ب  كعقوع اا ين اادن  ودع -4

 .(7)«رقة»

 :احلكم على اإلسناد

 ،(8)ولسـبو ابـ  االقــ   ، الـرع   رءـم العـالل بــ  عوـد     إلـباده لسـ   

 .(10)والسخاوا ،(9)واب  لجر

                                     
 (.295/ 2« )تاوكخ اب  أب  خيثمة» (1)

 (.358/ 6« )اارح والبعدكم» (2)

 (.1861/ 5« )ال ا م» (3)

 (.215/ 20« )البم يد» (4)

 (.183/ 20« )البم يد» (5)

 (.6/509« )الباوكخ ال و » (6)

ت ـاكب  »(، 18/ 18« )ت اكب ال مـال »(، وكبظر: 294)ص: « تقركب الب اكب» ((7

 (.567/ 2« )ب اكبال

 (.508/ 6« )الودو ااب » (8)

 (.1758/ 4« )البلخيص احلو » (9)

 (.462)ص: « ااقابد احلسبة» (10)
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قال: غال السعر علر ع ـد   -وض  اهلل عبو  - [ ع  أب  لعيد اخلدوا3]

 ِإنِّ  َرْوُءو َأْن ُأَفاِوَقُ ْ : »، قال و ت لبا لعرنافقالوا لو: لو ق ملسو هيلع هللا ىلص ولول اهلل

 .«و َلا ك ْطُلو ِب  َأل ٌد ِ ْبُ ْ  ِبم ْظَلم ٍة َظَلْمُبُو ،

 :ختريج احلديث
باع  ـ  كـره   ، كباع البجاواس -2201)ح « السب »أخرءو اب   اءو ا 

    طركق قبادة. - واللف  لو -      أن كسعر(

« ااعج  ارولـط »والط ان  ا ، (18/328« )اسبدا»و اإل ام أعد ا 

 ركرا.(    طركق اُا9/451« )الباوكخ»واخلطيب ا ، (6/110)

، -اابـاو بـ   الـك العوـدا      -ركرا( ع  أب  ن ـرة  واُا، كالهما )قبادة

 بو  ثلو وحنوه. -وض  اهلل عبو  -      ع  أب  لعيد

« السـب  »واب   اءو ا ، (4/278« )الباوكخ ال و »وأخرءو الوخاوا ا 

ــاواس  -2185)ح  ــاع البج ــاو(  ، كب ــع اخلي ــر ا  ، بــاع بي « ااســبد»وأبــو كعل

، (4/10)، (4/8) ،(3/3« )شــــرح ااعــــان »والط ــــاوا ا ، (2/506)

ــ  الوغـــوا ا   ــو القالـ ــدكث  صـــعب»وأبـ ــان ا ، (83)ص: « لـ وابـــ  لوـ

ااـما ا  و، (6/17« )السب  ال ـ ى »والوي ق  ا ، (11/340« )الص يح»

، عـ  داود بـ     (    طركـق عوـد العمكـم بـ  حممـد     13/42« )ت اكب ال مال»

 بو بب وه. -وض  اهلل عبو  -د ، ع  أبيو، ع  أب  لعي باح

 ا.والوقية خمبصًر، واب  لوان، ا أبو كعلرولاق احلدكث  طوًل

 :دراسة اإلسناد

 :اهلل الوصرا أبو عود، حممد ب  زكاد ب  عويداهلل المكادا -1

: وقــال ابــ  عــدا ،(1)«واــا أخطــو»: وقــال« الثقــاس»ذكــره ابــ  لوــان ا 

ووى عبـــو الوخـــاوا شـــوو »: وقـــال ال البــاذا  ،(2)«الوخــاوا البشـــ د بـــو »

                                     
(1) (9 /114.) 

 (.205)ص: « ألا      ووى عب   حممد ب  إمساعيم الوخاوا     شاخيو» (2)
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وإمنـا   ،(2)«الوخاوا كااقرون بغـ ه ووى عبو »عساكر:  وقال اب  ،(1)« قرون

عوـد اهلل بـ     لـدربا  :-اب  إبراهي   -قال اا  »: رن الوخاوا قال  ب اار وُِّع

لدربا عود  :لدربا حممد ب  ءعفر قال :ولدرين حممد ب  زكاد قال حلعيد، 

 شـيخوِ  وإمنا هـ   بابعـةُ  ، ا بولدفم مد ب  زكاد ليس  قروًن ،(3)«اهلل ب  لعيد

قيم عبو بونـو كـااقرون أو    فلالك، اهلل ب  لعيد بدو ا   ب  إبراهي  ا عودُغ

ــ ،(4)ة ا لقيقـــوإن مل ك ـــ   قروًنـــ، شـــو و ا ف ـــدكث حممـــد بـــ  زكـــاد وأكً ـ

 ولدكث      علق.،  وبول

 .(5)«ضعيف»: وقال اب   بده

ــو:  ــاا كظ رأن ــدوق» وال ــئ، ب ــاهيب   - «خيط ــاو ال ــو اخبي ــ   ،(6)وه واب

ــي   أيمــة كــاب   اءــو     ،- (7)لجــر ــق ف ــو خل ــة ، فقــد لــدث عب ــ  خممي ، واب

 والبش د بو الوخاوا ا الص يح. ،(8)واب  باعد، والروكان 

 .(9)هـ ( 250 ا لدود لبة ) توا

                                     
 (.2/648« )وءال ب يح الوخاوا» (1)

 (.240)ص: « ااعج  ااشبمم» (2)

ــاع  ــا جيــوز  ــ  الغ ــب والشــدة     -6113)ح « ااــا ع الصــ يح» (3) ــاع اردع ب كب

 روا ر اهلل تعاى(.

 (.564/ 3« )ت اكب الب اكب»وكبظر ا تفس  كالم اب  عساكر:  (4)

 (.564/ 3« )ت اكب الب اكب» (5)

 (.63)ص: « ذكم دكوان ال عفال واا وك » (6)

 (.414)ص: « تقركب الب اكب» (7)

ــوالل  » (8) ــالم الب ــ  أع ــو:   154/ 11« )ل ــيم  ووى عب ــر ف ــال »(، وكبظ ــاكب ال م « ت 

(22/216.) 

 (.387)ص: « اخلالبة» (9)
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 :أبو حممد، ا  ارعلر الوصرا السَّ ارعلر ب  عود عود -2

، (4)، وذكـره ابـ  شـاه    (3)، وأبـو زوعـة  (2)، والعجلـ  (1)قو اب   عـ  ـور

 «.الثقاس»ا  (5)واب  لوان

 .(7)«ال بوس بو» :، وقال البساي (6)«باح احلدكث» :وقال أبو لامت

ــ  لــعد   ــال اب ــالقوا مل » :وق ــو  (8)«ك ــ  ب ــاهيب بقول ــو ال ــب علي  :، فعق

رـ    ...، فـاهلل أعلـ    ، ل بـو و ـ  بالقـدو    هو بدوق قوا احلـدكث بم  :قلت»

، نعـ   ـا هـو ا القـوة ا وتوـة       تقرو احلال أن لدكثو    قسـ  الصـ يح   :قال

هـاا ءـرح  ـردود غـ   ـو ،      »وقـال ابـ  لجـر:     ،(9)«بدو، وُغ حيير القطان

 .(10)«وقد البج بو اريمة كل  ولعلو بسوب القدو، 

 .- (12)واب  لجر  ،(11)وهو اخبياو الاهيب -« رقة»فالراءح أنو 

                                     
 (.339/ 2« )تاوكخ الدووا» (1)

 (.2/68« ) عرفة الثقاس» (2)

 (.28/ 6« )اارح والبعدكم» (3)

 (.171)ص: « تاوكخ أمسال الثقاس» (4)

(5) (7 /130.) 

 (.28/ 6)« اارح والبعدكم» (6)

 (.362/ 16« )ت اكب ال مال» (7)

 (.290/ 7« )الطوقاس ال  ى» (8)

 (.243/ 9« )ل  أعالم البوالل» (9)

 (.416)ص: « هدا الساوا» (10)

 (.1/611« )ال اشف» (11)

(، 16/359« )ت ــــاكب ال مــــال»(، وكبظــــر: 237)ص: « تقركـــب الب ــــاكب » (12)
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 .(1)هـ( 189توا لبة )

 :أبو الب ر الوصرا ،اليش را -  ران  -لعيد ب  أب  عروبة  -3

وكـان  ـ  أروـت    ، واخـبلط ، كـث  البـدليس  ، لـو تصـانيف  ، لـاف   ،رقٌة»

 .(2)« الباس ا قبادة

وضابطو علـر الصـ يح  ـ  أقـوال أهـم العلـ        ، (3)طو  ش وووأ ر اخبال

وأبـو   ،(6)ودلـي   ،(5)واإل ـام أعـد   ،(4)هـ( كما قال حيير القطان 145لبة )

هــ( ومل   132اببدأ بو االخبال  لـبة ) »وقال الوماو:  ،(8)لوان واب  ،(7)داود 

وعا ـة   ،رـ  الـب    بـو أخـ ا     ،والبمر علـر ذلـك   ،كسب    ومل ُكطوق بو

وإمنـا اعبـ  البـاس اخبالطـو اـا قـال        ،الرواة عبو مسعوا  بـو قوـم االلـب  ام   

و ـ  مسـع    ،فم  مسع  بو قوم االخبال  ف دكثـو بـ يح   ،(9)«حيير القطان

                                                                                   
 (.2/456« )ت اكب الب اكب»

 (.187: )ص« اخلالبة» (1)

ت ــاكب »(، 11/5« )ت ــاكب ال مــال»(، وكبظــر: 179)ص: « تقركــب الب ــاكب» (2)

 (.2/33« )الب اكب

ــا »(، 41)ص: « ااخــبلط » (3) ــب اس »(، 139)ص: « االغبو )ص: « ال واكــب ال

190.) 

 (.2/355) -وواكة عوداهلل  -«العلم و عرفة الرءال» (4)

 (.1/163) -هلل وواكة عودا -« العلم و عرفة الرءال» (5)

 (.1/425« )تاوكخ أب  زوعة الد شق » (6)

 (.3/144« )السب » (7)

 (.6/360« )الثقاس» (8)

 (.2/35« )ت اكب الب اكب» (9)
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 بعده فغ  ب يح علر تفابيم  علو ة عبد أهم العل .

البمـم  الـاك    ، وهـ  (1)اادلسـ     ـ وقد عده اب  لجر ا الطوقة الثانيـة  

 إل ا ب  ، وقلة تدليس   ا ءبب  ا وووا.  ليس  اريمة تد

 .(2)هـ( 156توا لبة )

 قبادة ب  دعا ة ب  قبادة السدول  ، أبو اخلطاع الوصرا: -4

 «.رقة روت»

 ( .13تقد ت ترمجبو ا ص: )

 أبو ن رة الوصرا: ،ااباو ب   الك ب  قطعة -5

 .(3)«رقة»

 .(4)هـ( 108توا لبة )
 :احلكم على اإلسناد

ارعلـر فإنـو قـد مسـع  ـ        وأ ـا عوـد   ،دحلال حممد ب  زكا  إلباده لس 

بـم إن أبـا داود اعبمـد     ،(5)لعيد قوم االخبال  كما نص علر ذلك ابـ   عـ   

وهو    أووى الباس ع  لعيد كما قال ذلك  ،(6)قولو ا وقت اخبال  لعيد

 .(7)اب  عدا

                                     
 (.112)ص: « تعركف أهم البقدكس» (1)

 (.1/441« )ال اشف» (2)

ت اكب »(، 28/508« )ت اكب ال مال»(، وكبظر: 478)ص: « تقركب الب اكب» (3)

 (.4/154« )الب اكب

 (.2/295« )ال اشف» (4)

 (.104)ص:  -وواكة الدقاق  -«    كالم أب  زكركا ا الرءال» (5)

 (.224)ص: « لؤاالس ااءرا» (6)

 (.3/1233« )ال ا م» (7)
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إلـباد  »: لقـ  وقـال ابـ  اا   ،(2)والسـخاوا  ،(1)واحلدكث لسبو اب  لجـر 

 .(3)«ءيد

ال ك ْسـولين  « ، قـال:  كا ولول اهلل لعر لبـا  :قيم :قال َةَلْي  [ ع  اب  ُن4]

 .«ِوِ ْ  َفْ ِل ، ولِ ْ  ل ُلوا اهلَل ْ ْيَأْلد ْرُب  ا ِف ًةـبَُّل اهلُل
 :ختريج احلديث

 -( 2/612« ) -السـفر الثـان     -البـاوكخ ال ـو   »أخرءو اب  أب  خيثمة ا 

    طركق شعيب ب  إل اق. - لو واللف 

    طركق بقية ب  الوليد. (4)(5/202« )االاد وااثان »واب  أب  عاب  ا 

 (    طركق ااف م ب  كونس.5/428« )اإلبابة»والط ان  كما ا 

ــي  ا   ــو نع ــة الصــ ابة »وأب ــق  6/3069) ،(4/1904« ) عرف ــ  طرك   )

 حممد ب  كث .

« الـرد الـوافر  »كمـا ا  « علـر تـاوع احملجـة    احلجـة »وأبو الفـبح ااقدلـ  ا   

وابــ  اررــ  ا  ،(1/14« )خمبصــر احلجــة علــر تــاوع احملجــة»و ،(26)ص: 

 (    طركق ااعافر ب  عمران.5/348« )ألد الغابة»

وااعافر بـ   ، وحممد ب  كث ، وااف م ب  كونس، وبقية، كل   )شعيب

لـدرين   :لـليمان قـال  لدرين أبو عويد بـالب   :عمران( ع  اروزاع  قال

 لدرين اب  ن يلة بو  ثلو وحنوه. :القال  ب  خميمرة قال

 :وقد اخبلف علر اروزاع  ا هاا احلدكث علر مخسة أوءو

                                     
 (.4/1758« )البلخيص احلو » (1)

 (.462)ص: « ااقابد احلسبة» (2)

 (.6/508« )الودو ااب » (3)

 : اب  نقيلة وهو خطو.وقع ا ااطووعة (4)
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عـ  القالـ    ، ع  أب  عويد بـالب لـليمان  ، اروزاع  :الوءو ارول

 .يلة ع  اب  ُن، ب  خميمرة

 ا.وتقدم خترجيو لنًف

ع  القال  ب  ،   عويد بالب لليمانع  أب، اروزاع  :الوءو الثان 

  يلة.ع  عويد ب  ُن، خميمرة

(    طركـق  6/3069) (4/1904« ) عرفة الص ابة»أخرءو أبو نعي  ا 

 ع  اروزاع  بو. الوليد ب   سل 

الوءــو الثالــث: اروزاعــ ، عــ  لــليمان بــ   ولــر، عــ  القالــ  بــ   

 خميمرة، ع  علقمة ب   ن  لة.

( عـ  عمـرو بـ  هاشـ ،     2/287« )ج  الصـ ابة  ع»أخرءو اب  قانع ا 

 ع  اروزاع  بو.

ولدكثـو عــ    ،(1)«بـدوق خيطـئ  »وإلـباده ضـعيف، عمـرو بـ  هاشــ :     

اروزاع  ضعيف، قال اب  أبـ  لـامت: لـولت حممـد بـ   سـل  بـ  واوة عبـو         

 .(2)«ليس بااع، كان بغً ا ل  كبب ع  اروزاع »فقال: 

يـد، عـ  القالـ  بـ  خميمـرة، عـ        الوءو الرابع: اروزاع ، ع  أب  عو

 ن لة، أو اب  ن لة.

ــانع ا   ــ  ق ــق لــليمان  3/159« ) عجــ  الصــ ابة »أخرءــو اب ــ  طرك   )

 الشاذكون ، ع  عيسر ب  كونس، ع  اروزاع  بو.

 .(3)«  وع»والشاذكون : 

                                     
 (.364)ص: « تقركب الب اكب» (1)

 (.6/268« )اارح والبعدكم» (2)

ــدكم» (3) ــرح والبعـ ــر:4/115« )ااـ ــدال»(، وكبظـ ــمان االعبـ ــان »(، 2/205« ) يـ لسـ

 (.3/369« )اايمان
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الوءو اخلا س: اروزاع ، ع  أب  عويد لاءب لليمان، ع  القالـ   

 لة.ب  خميمرة، ع  طل ة ب  ُن ي

(، وابـ  السـ     27)ص: « الـرد الـوافر  »أخرءو أبو ب ر ب  أب  علـ  كمـا ا   

 (    طركق أكوع ب  خالد، ع  اروزاع  بو.5/428« )اإلبابة»كما ا 

لـدث  »، قال اب  عدا: (1)«ضعيف»وإلباده ضعيف، أكوع ب  خالد: 

 .(2)«ع  اروزاع  بااباك 

 ، وليس بيب ما ت اد فرواة فالصواع ع  اروزاع  الوءو ارول، والثان

الوءو ارول نسووه إى أبيو، والوليد برح بامسو كما ا الوءو الثـان ، وهـو   

 .(3)   ااقد   ا اروزاع 

 وعويد ب  ُن يلة قد اخبلف فيو، هم هو والد أو اربان.

أووده ا كبـاع الصـ ابة قـال:     أبو  ولر اادكيناا ذكره »قال  غلطاا: 

، ولدكثـو   لبـا كـا ولـول اهلل    ْرعِّل ـ : ، ر  ذكر لـو لـدكث   شيوة أبو ب ر ب  أب 

، (4)عــ  ااغــ ة قصــة ااــرأت  اللــب  و ــت ألــداهما ارخــرى بعمــود فســطا 

 .(5)«فإن كان ذاع هاا ف و تابع  :وقال

وظاهر ببيع اب  لجر أن ما اربان، فإنو ترء  لعويد بـ  ُن ـيلة ا القسـ     

                                     
ت ــاكب »(، 3/470« )ت ــاكب ال مــال»(، وكبظــر: 57)ص: « تقركــب الب ــاكب» (1)

 (.1/202« )الب اكب

 (.1/350« )ال ا م» (2)

 (.2/549« )شرح العلم» (3)

كباع القسا ة(  ـ  طركـق عويـد بـ  ن ـيلة       -1682ح «)الص يح»أخرءو  سل  ا  (4)

 .-وض  اهلل عبو -ع  ااغ ة 

 (.9/104« )إكمال ت اكب ال مال» (5)
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رــ  تــرء   ــرة أخــرى ا   ،(1)«بع   شــ ووتــا»الثالــث  ــ  اإلبــابة، وقــال:  

القس  الرابـع لعويـد بـ  ن ـيلة وألـال علـر ترمجـة طل ـة بـ  ن ـلة وقـال:            

، وا ترمجـة طل ـة ذكـر    (2)«بيبت الصواع فيو ا طل ة بـ  ن ـلة ا ارول  »

االخــبالف ا امســو، أهــو عويــد، أم طل ــة، أم  بســوع إى أبيــو فقــط، رــ    

لد أن امسو طل ة، و   وواكـة ااف ـم بـ     ظ ر    وواكة أكوع ب  خا»قال: 

 .(3)«كونس أن لو ب وة، ف اا هو ااعبمد و ا عداه وه 

فعا ة أهم العلـ  مل كفرقـوا     والاا كظ ر واهلل أعل  أنو والد ليس اربان

غالـب الظـ  أنـو    »: قال  غلطاا تعليقا علر كالم أب   ولـر ااـدكين  ، بيب ما

وابـ    ،(4)فإن الوخاوا  -ث اارأت  ولدك ،كعين واوا لدكث البسع  -هو

رـ  كـال الـراوك      ،(7)«وغ هـ  مل كـاكروا غـ ه    ،(6)وابـ  لوـان   ،(5)أب  لامت

 وللف. ،فالبفركق بيب ما حيباج إى دليم ،(8)ك بر بوب   عاوكة، كوا

كمـا تقـدم    -وااف م ضـعيفة   ،وقول اب  لجر  عاوض بون وواكة أكوع 

وقــد ك ــون  ،عــ  اروزاعــ  والثقــِة ة ااماعــِةو ــع ضــعف ا خمالفــة لرواكــ  ،-

                                     
 (.8/168« )اإلبابة» (1)

 (.8/377« )اإلبابة» (2)

 وواكات   قركوا.( وتقدم ختركج 5/430« )اإلبابة» (3)

 (.6/5« )الباوكخ ال و » (4)

 (.6/3« )اارح والبعدكم» (5)

 (.5/138« )الثقاس» (6)

إكمـال ت ـاكب   »(، وكبظـر:  2/50« )اإلنابة إى  عرفة ااخبلف في    ـ  الصـ ابة  » (7)

 (.9/104« )ال مال

 (.8/168« )اإلبابة»(، 5/427« )اإلبابة»كبظر:  (8)
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الخــبالف الــرواة ا لــياق    الواعــث علــر البفركــق هــو االخــبالف ا امســو  

 .-واهلل أعل   -  وبيان الص يح فيو  ،ل   تقدم قركوا بيان االخبالف ،امسو

قـال   ،(1) يلة تابع  ا قول عا ة أهم العلـ  وإذا تقرو ذلك فإن عويد ب  ُن

الثوــت أنــو  »: وقــال الــاهيب  ،(2)«اام ــوو أنــو تــابع   »: ك ابــ  نابــر الــد  

 .(4)ولبر    ذكره ا الص ابة أشاو إى أنو خمبلف ا ب وبو ،(3)«تابع 

ــ  الســ    ،إلولــالو  فاحلــدكث ضــعيف  ــال اب ــو لــدكث  ُو»: ق  -وا عب

وهـو   ،اا وال ل وًومل كاكر فيو مساًع - يلة ا لدكث البسع  اب  ُن :كعين

 .(5)«الص ابة غ   عروف ا

قـوم لبـا السـعر     :قيم كـا ولـول اهلل   :قال -وض  اهلل عبو  -  [ ع  عل5]

ِإنِّـ  ُأِوكـُد َأْن َأْلَقـر و بِّـ  و َلـْيس  َأل ـٌد        اهلِلِإنَّ َغَلـال  السِّـْعِر و ُوْخص ـُو ِبي ـِد     : »قال

 «.ك ْطُلُوِب  ِبم ْظِلم ٍة َظَلْمُب  ا ِإكَّاُه
 :ختريج احلديث

عـ    ،(  ـ  طركـق أبـ  عـمة الثمـال      3/113« )ااسبد»او ا أخرءو الوم

 بو. -وض  اهلل عبو  - ع  عل  ،واتةاربوغ ب  ُن

                                     
ــاس ال ـــ ى» (1) ــاس»(، 6/211( )6/117)« الطوقـ ــة الثقـ ــر »(، 2/121« ) عرفـ ذكـ

« اإلنابة إى  عرفة ااخبلف في    ـ  الصـ ابة  »(، 2/182« )أمسال البابع  و   بعده 

(2/50.) 

 (.28)ص: « الرد الوافر» (2)

 (.1/160« ) عرفة القرال ال واو» (3)

 ملــــة ت»(، وكبظــــر: 3/444« )ألــــد الغابــــة»(، 4/1904« ) عرفــــة الصــــ ابة» (4)

 (.33)ص: « نقعة الصدكان»(، 5/650« )ءا ع ااسانيد»(، 6/37« )اإلكمال

 (.5/428« )اإلبابة» (5)
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ــو عــمة الثمــال     اوإلــباده ضــعيف ءــد   ــ  بــفية    -أب ــ  أب ــت ب : -راب

 .(2)«  وع»: واتةب  ُناواربوغ  ،(1)«ضعيف»

:   قـال رـ  ،هـاا  -وض  اهلل عبو  - أشاو اب  لجر إى لدكث عل  :تبويو

إنـو   :وقـال  ، ـ  لـدكث علـ     (3)أغرع اب  ااوزا فوخرءو ا ااوضوعاس»

ااـوزا إمنـا هولبشـابو أول ااـ       وانبقاد اب  لجـر البـ    ،(4)«لدكث ال كصح

عـ   »: فلفـ  احلـدكث عبـد ابـ  ااـوزا      ، ع ارلادكث الصـ ي ة ا الوـاع  

بـم   - البيب غال السعر باادكبة فاهب أب اع: قال -وض  اهلل عبو  - عل 

 ،كـا ولـول اهلل   :فقـالوا   -بـم اهلل عليـو ولـل      -إى الـبيب  -اهلل عليو ولـل   

وإن  ،وهـو ااـانع   ،هو ااعطـ   -تعاى  -إن اهلل »فقال:  ،غال السعر فسعر لبا

 احلدكث.  (5)«علر فرس    لجاوة الياقوس... ا امسو عماوةً هلل  َل

 ،(6)«بـدو احلـدكث ال لخـره    -كعـين ابـ  لجـر     - راده » : قال السيوط 

بــون لــدكث الوــماو خمبلــف عــ  لــدكث ابــ    إال أن انبقــاد ابــ  لجــر  عــاوٌض

ف  ــ  ابــ  ااــوزا  بوءــو علــر احلــدكث الــاا  ،ااــوزا ا الســياق وااــ 

: قال الشوكان  ،ال علر غ ه    ارلادكث ا الواع ،أخرءو بإلباده و ببو

                                     
ت ــاكب »(، 4/375« )ت ــاكب ال مــال»(، وكبظــر: 71)ص: « تقركــب الب ــاكب» (1)

 (.1/264« )الب اكب

ت ــاكب »(، 3/308« )ت ــاكب ال مــال»(، وكبظــر: 53)ص: « تقركــب الب ــاكب» (2)

 (.1/183« )الب اكب

 (.3/8« )ااوضوعاس» (3)

 (.4/1758« )البلخيص احلو » (4)

 (.3/8« )ااوضوعاس» (5)

 (.2/145« )الآلل  ااصبوعة» (6)
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عل  ال كباا رووتو  ـ  لـدكث    ا    لدكثل   اب  ااوزا ب ونو  وضوًع»

 .(1)«كما هو  عروف    ابطالح أهم الف  ،غ ه

غــال الســعر علــر ع ــد  :قــال -وضــ  اهلل عب مــا  -[ عــ  ابــ  عوــاس 6]

ِإنَّ » :فقـال  لـعر لبـا   كا ولول اهلل :فقالوا -بم اهلل عليو ولل   -ولول اهلل

و َلـْيس  َأل ـٌد    -تعاى  - اهلَلَلَوْوُءو َأْن َأْلَقر و ِإنِّ   س عُِّر اْلَقاِبُض اْلو اِلُطُهو  اُا اهلَل

 .«ِ ْبُ ْ  ك ْطُلُوِب  ِبم ْظِلم ٍة ِف  ع ر ٍض و َلا   اٍل
 :ختريج احلديث

عوـد   ( ع  حممد ب  كمكـد بـ   2/69« )ااعج  الصغ »أخرءو الط ان  ا 

بـ   اب  أ -ع  عيسر ب  كونس ،اظ ل حيير ب  باح الُو لدربا: الواوث قال

 - عـ  كركـب   ،عـ  لـامل بـ  أبـ  ااعـد      عـ  ارعمـ    ،-إل اق السـويع   

 بو. -وض  اهلل عب ما  - ع  اب  عواس ،-وض  اهلل عب    -  وى اب  عواس

 .(2)«تفرد بو حيير ،مل كروه ع  ارعم  إال عيسر»: قال الط ان 

 .(3)«جم ول احلال»: الواوث حممد ب  عود ،وإلباده ضعيف

، لـعر لبـا    كـا ولـول اهلل   :قالوا :قال -وعو اهلل  - َةَفْي  ع  أب  ُء [7]

، ِإنِّـ  َلـَوْوُءو َأْن َأْلَقـر اهلَل و َلـْيس       ُمس عُِّر اْلَقاِبُض اْلو اِلـطُ ـِإنَّ اهلَل ُهو  ال» :قال

 «.َأل ٌد ِ ْبُ ْ  ك ْطُلُوِب  ِبم ْظَلم ٍة ِف  ع ر ٍض و َلا   اٍل
 :ختريج احلديث

ــ (  ــ  طركــق غســان بــ   22/125« )ااعجــ  ال ــو »  ا أخرءــو الط ان

عـ  احل ـ  بـ      ،-إمساعيـم بـ  خليفـة     -الي ُمـع  أبـ  إلـراييم الـ    ،الربيع

                                     
 (.142)ص: « الفوايد اجملموعة» (1)

 (.2/69« )ااعج  الصغ » (2)

 (.6/626« )تاوكخ اإللالم» (3)
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 بو. -وعو اهلل  -  يفةع  أب  ُء ،عبيوة

 ،ضعفو الداوقطين»: غسان ب  الربيع ارزدا ااوبل  ،وإلباده ضعيف

 .(1)«وغ ه

 .(2)«وهو ضعيف فيو غسان ب  الربيع»: قال اهليثم 

،  كا ولـول اهلل  :غال السعر  رة باادكبة فقال الباس :ع  احلس  قال [8]

،  ، الـرَّاِزقُ  ُهـو  اخَلـاِلقُ   اهلَلِإنَّ » :-بـم اهلل عليـو ولـل      - ، فقـال  لعر لبـا 

  ِلَول ـٍد  َلـا ك ْطُلُوبِـ   اهلَل ، و ِإنِّـ  َلـَوْوُءو َأْن َأْلَقـر     ُمس عُِّرـ، الـ  ، الو اِلـطُ  الَقاِبُض

 .«، و َلا   اٍل ِبم ْظِلم ٍة َظَلْمُب  ا ِإكَّاُه ِف  َأْهٍم
 :ختريج احلديث

    طركق قبادة.   - واللف  لو - (8/205« )ااصبف»الرزاق ا  أخرءو عود

 (    طركق إمساعيم ب   سل .8/205« )ااصبف»الرزاق ا  وعود

 كالهما ع  احلس  الوصرا بو.

 الو.إلول  وإلباده ضعيف

-بـم اهلل عليـو ولـل      -ع  لامل بـ  أبـ  ااعـد قـال: قيـم للـبيب        [9]

، و ِإنِّـ  ُأِوكـُد َأْن    ِإنَّ َغَلال  السِّْعِر و ُوْخص ـُو ِبي ـِد اهللِ  »:لعر لبا الطعام ، فقال: 

 «.َأْلَقر اهلَل َلا ك ْطُلُوِب  َأل ٌد ِبم ْظِلم ٍة َظَلْمُب  ا ِإكَّاُه ِف    اٍل و َلا د ٍم
 :ختريج احلديث

 ع  لامل بو. ،(    طركق الثووا8/205« )ااصبف»الرزاق ا  أخرءو عود

 إلولالو.  وإلباده ضعيف

                                     
(، 3/334« )يـمان االعبـدال   »(، وكبظر: 245)ص: « دكوان ال عفال واا وك » (1)

 (.5/413« )لسان اايمان»

 (.4/100« )جممع الموايد» (2)
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 املبحث الثالث

 الدراسة املوضوعية

وض  اهلل عـب     -فإن الص ابة  ،دلت هاه ارلادكث علر لر ة البسع 

 العلــة ا وأشــاو إى ،البســع  فــا ببع ومل جيــب طلــو   ملسو هيلع هللا ىلصطلوــوا  ــ  الــبيب  -

في ـــون البســـع  ، و علـــوم أن الظلـــ  حمـــرٌم ،ذلـــك ب ـــون البســـع   ظلمـــة

أو  ،وعدم البفركق بـ  احلاءـة للبسـع     ،وظاهر ارلادكث العموم ،(1)الراً 

ــرخص  ــالل وال ــة  , (2)الغ ــاهب ااال ي ــو   ــافعية ،(3)وه ــة ،(4)والش  ،(5)واحلبابل

 ا بولادكث الواع.البدالًل ،(6)والظاهركة

ووبيعـة   ،(7) ءواز البسع  لل اءة وااصل ة لعيد بـ  ااسـيب  وذهب إى

والليث بـ    ،(10)وهو  اهب احلبفية ،(9)وحيير ب  لعيد ارنصاوا ،(8)الرأا

 ،(14)وابــ  القــي  ،(13)واخبيــاو ابــ  تيميــة ،(12)ووواكــة عــ   الــك ،(11)لــعد

 :وأءابوا ع  هاه ارلادكث اا كل 

                                     
 (.3/171« )الودو البمام»(، 6/312« )ااغين»كبظر:  (1)

 (.6/600« )نيم اروطاو»(، 6/1012« )شرح البلق »كبظر:  (2)

 (.2/996« )ووضة ااسبو »(، 2/1034« )ااعونة» (3)

 (.2/38« ) غين احملباج»(، 3/411« )ووضة الطالو » (4)

 (.3/165« )شرح اابب ر»(، 3/187« )كشاف القباع» (5)

 (.9/40« )احمللر» (6)

 (.6/450« )البوادو والمكاداس» (7)

 (.5/18« )ااببقر شرح ااوطو» (8)

 (.20/76« )االلباكاو» (9)

 (.6/400« )لاشية اب  عابدك »(، 8/230« )الو ر الرايق» (10)

 (.6/314« )يان والب صيمالو» (11)

 (.4/380« )الباج واإلكليم»(، 5/18« )ااببقر شرح ااوطو» (12)

 (.28/76« )جمموع الفباوى» (13)

 (.2/638« )الطرق احل مية» (14)
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و علــوم أن  ،(1)ووقــايع ألــوال ،أن هــاه ارلادكــث ق ــاكا أعيــان أوًلــا:

وال ُكقــاس علي ــا إال  ،ووقــايع احلــال ال ُكم ــ  العمــوم في ــا ،ق ــاكا ارعيــان

بـم اهلل   -     بع البسـع   طلقـا حمبجـا بقـول الـبيب     »قال اب  تيمية:  ، ثُل ا

فقـد غلـط  فـإن هـاه      ، ...اهلل هو ااسـعر القـابض الوالـط   إن : -عليو ولل  

 ،وا ا ببع  ـ  بيـع جيـب عليـ    وليس في ا أن ألًد ،اا عا  ًظليست لف ق ية  عيبة

و علــوم أن  ،أو طلــب ا ذلــك أكثــر  ــ  عــوض ااثــم  ،أو عمــم جيــب عليــو

فإذا كان بالوو قد بالو كما ءـرس بـو    ،الش ل إذا وغب الباس ا ااماكدة فيو

 .(2)«سعر علي  العادة ول   الباس تماكدوا فيو ف با ال ُك

ا قولـو   ،(3)احل ـ  هـ  دفـع الظلـ      ملسو هيلع هللا ىلصاليت أنا  ب ا البيب  : أن العلةرانًيا

إنــ  روءــو أن ألقــر اهلل ولــيس ألــد  ــب   كطلــوين اظلمــة ا دم وال  : »ملسو هيلع هللا ىلص

 ــ  البســع  لــااس البســع   وإمنــا ل ونــو ظلمــا    ملسو هيلع هللا ىلصفلــ  ميببــع الــبيب  ،« ــال

كالك ت ون حلـق ااشـ ا بـدفع     ،وهاه العلة كما ت ون حلق الباءر ،للبجاو

 ،و كـان ا بيعـو غـا فـال  للمشـ ا      ،  عبو إذا ءشع الباءر ا الربحالظل

لـو وأى  ـ     ملسو هيلع هللا ىلصال وكـب أنـو   »قالت اللجبة الدايمة للو وث العلمية واإلفبـال:  

                                     
(، وق ــــاكا 17/892« )لرــــاو ااعلمــــ »(، 2/670« )الطــــرق احل ميــــة»كبظــــر:  (1)

ووقايع خابـة فـال كسـبفاد العمـوم      ارعيان: ارل ام البووكة اليت وودس ا ألوال  عيبة

شـرح  »(، 3/78) –لل صـين  -« القواعـد »(، 460)ص: « تلقيح الف ـوم » ب ا. كبظر: 

 (.2/511« )خمبصر الروضة

 (.28/95« )جمموع الفباوى» (2)

للجبـة الدايمـة   « ل   البسـع  »(، 2/263« )شرح الوي اوا علر ااصابيح»كبظر:  (3)

)ص: « نظركـــة ااصـــل ة»(، 6/56« )وث اإللـــال يةجملـــة الو ـــ»لإلفبـــال  طوـــوع ا: 

 (.182)ص: « ضوابط ااصل ة»(، 177
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 ،الواعة  ـيال إى هـاا الظلـ  رخـا علـر أكـدك   وألـم    حبـد ال كبجاوزونـو         

كطلـوين   إنـ  روءـو أن ألقـر اهلل ولـيس ألـد  ـب        : ملسو هيلع هللا ىلصوذلك اقب ر قولو 

 .(1)«اظلمة ا دم وال  ال

فـاحل   كـدوو    ،وحتقيـق العـدل   ،فإذا روت أن العلة ا البسع  دفـع الظلـ   

أوبـاع السـلع  ـ     »فـإذا ا ببـع    ، ع الوـايع وااشـ ا   ، ع علبو وءوًدا وعدً ا

، ف بـا جيـب    بيع ا،  ـع ضـرووة البـاس إلي ـا إال بمكـادة علـر القيمـة ااعروفـة        

، فالبسع   ، وال  عبر للبسع  إال إلما    بقيمة ااثم ة ااثمعلي   بيع ا بقيم

 .(2)«ها هبا إلمام بالعدل الاا ألم    اهلل بو

و بـو  ـا هـو عـدل      ، بـو  ـا هـو ظلـ  ال جيـوز      (3) سـع بال»قال اب  تيمية: 

وإكــراه   بغــ  لــق علــر الويــع بــثم  ال    ،فــإذا ت ــم  ظلــ  البــاس  ،ءــايم

وإذا ت ـم  العــدل بــ    ،ف ـو لــرام  ،بالــو اهلل هلــ أو  ــبع   ممـا أ  ،كرضـونو 

و بع   ممـا   ،الباس  ثم إكراه   علر  ا جيب علي      ااعاوضة بثم  ااثم

 .(4)«حيرم علي      أخا زكادة علر عوض ااثم: ف و ءايم  بم واءب

أو االتفاق  ،: أن غالل السعر مل ك   بفعم البجاو بالب اوه  للسلعرالًثا

وضـ    -فـإن الصـ ابة    ،وإمنا هو بسوب ال دخم للبجاو فيو ،سعرعلر وفع ال

بـم   ،ومل كـاكروا لـووو ا شـ واه     ،مل كبسووا الغالل إى البجـاو  -اهلل عب   

غــال »: -وضــ  اهلل عــب    -أطلقــوا الوبــف بــدون ذكــر الفاعــم ا قــوهل    

                                     
-182)ص: « ضـوابط ااصـل ة  »(، وكبظـر:  6/56« )جملة الو ـوث اإللـال ية  » (1)

183.) 

 (.2/639« )الطرق احل مية» (2)

 (.2/638« )الطرق احل مية»السعر والبص يح    «: الفباوى»ا ااطووع     (3)

 (.28/76« )وع الفباوىجمم» (4)
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« الوالـط الـرازق   ،إن اهلل هـو ااسـعر القـابض   »هلـ :   ملسو هيلع هللا ىلصوا ءوابو  ،«السعر

وإذا كــان كــالك  ،وممــا ال دخــم للبجــاو فيــو ،إشــاوة بــون هــاا الغــالل  ــ  اهلل

 .(1)فالبسع  علر البجاو وإلما    بسعر  ع     الظل 

ــيس ألــد  ــب   كطلــوين   »: ملسو هيلع هللا ىلصوقــول الــبيب  إنــ  روءــو أن ألقــر اهلل ول

دليم علر أنو مل كقع    البجاو ظلـ  إذ لـو وقـع لوـادو      «اظلمة ا دم وال  ال

 بدفعو، إلبرال ذ بو     ظامل الباس كوم القيا ة. ملسو هيلع هللا ىلص البيب

إذا كان الباس كويعـون لـلع   علـر الوءـو ااعـروف  ـ        »قال اب  القي : 

غ  ظل   ب  ، وقد اوتفع السعر إ ا لقلة الش ل، وإ ا ل ثرة اخللـق ف ـاا إى   

 .(2)«اهلل، فإلمام الباس أن كويعوا بقيمة بعيب ا إكراه بغ  لق

بــم اهلل عليــو  -دم وءــود احلاءــة إى البســع  ا وقــت الــبيب  عــ وابًعــا:

  لعـدم لاءـة البـاس إى العمـال والصـباع، واعبمـاده  علـر عمـم         -ولل  

ــة  ــ   صــدوها ااواشــر، خبــالف ارز ــان      أكــدك  ، وشــراله  للمــواد ارولي

اابوخرة فقد انبشـر الواعة ا ارلـواق، وبـاو البـاس ال كشـ ون  ـ  ااصـدو       

باادكبة  ملسو هيلع هللا ىلص ا مل كقع البسع  ا ز   البيبمنإ»، قال اب  القي : (3)  للسلعارول

بم ، وال    كويع ط يبا وخوما، رن   مل ك   عبده     كط   وخيوم ب رال

وكـان  ـ  قـدم باحلـب ال     ، كانوا كش ون احلب وكط بونو وخيومونو ا بيوت  

ك   ا اادكبة لايك بم  وكالك مل، ألد بم كش كو الباس    ااالو  هكبلقا

 .(4)«كان كقدم علي   بالثياع    الشام واليم  وغ هما فيش ون ا وكلوسون ا

                                     
 (.7/1269« )شرح الطييب»كبظر:  (1)

 (.2/639« )الطرق احل مية» (2)

 (.28/95(، )28/88« )جمموع الفباوى»كبظر:  (3)

 (.2/659« )الطرق احل مية» (4)



 

 
129 

 الشرعيةجملة العلوم 

 هـ1440 واخلمسون شوال الثالث العدد

 
 

فمبعـوا البسـع    ، اعل ـ وقد عم بعض أهم العلـ  هـاا احلـدكث علـر ااُ    

   ذهـب إى ءـواز البسـع  فإنـو حيمـم هـاا احلـدكث        »: قال ااازوا، علي  

وفيـو قـال  ـا    ، فلـ  كفعـم  ، علـر ااالـب  إمنا طلـب  بـو أن كسـعر     ملسو هيلع هللا ىلص علر أنو

وابـ  القـي   ـ  أن     وهاا احملمم كؤكـده  ـا تقـدم  ـ  كـالم ابـ  تيميـة       ، (1)«قال

وقـد نقـم ابـ  وشـد االتفـاق علـر       ، الباس كانوا كش ون  ـ  ااـالع  واشـرة   

 .(2)عدم البسع  علر ااالب

عبو، وض  اهلل  - و   اردلة الظاهرة علر ءواز البسع  لدكث اب  عمر

، ف ان لو  ال كولـغ نـ  العوـد       أعبق شركا لو ا عود» :قال  ملسو هيلع هللا ىلص ع  البيب

وإال ، فوعطر شركاله لصص   وعبق عليو العود، قوم العود عليو قيمة عدل

 .(3)«فقد عبق  بو  ا عبق

ومل مي بـو  ، أوءب ن  ااثـم ا لصـة ااالـك    ملسو هيلع هللا ىلص أن البيب :ووءو الداللة

وهـاا   ،(4)بم أ ر بإعطاله قيمة ااثـم ، لسعر عليوا ووفِع، عبقُمـ    ساو ة ال

كوءب إخراج الش ل     لـك  ال ـو بعـوض     إذا كان الشاوع»و، هو البسع 

ولـيس للمالـك ااطالوـة بالمكـادة علـر       ،ااثم  حلاءة الشـركك إى إعباق ذلك

                                     
 -ربـــ  احلســـ  اللخمـــ     -« البوصـــرة»(، وكبظـــر: 6/1012« )شـــرح الـــبلق  » (1)

(9/4341.) 

 (.9/313« )الويان والب صيم» (2)

كبـاع العبـق بـاع إذا أعبـق      – 2522ح « ) ااـا ع الصـ يح  »أخرءو الوخـاوا ا:   (3)

« ) ااــا ع الصــ يح»و ســل  ا:  -واللفــ  لــو  –عوــدا بــ  ارــب  أو أ ــة بــ  الشــركال(  

وكبظــر: « قيمــة عـدل ال وكــس وال شـطط  »كبـاع العبـق( وا وواكــة  سـل :     – 1501ح

 (.10/427« )ااسبد ااا ع»

 (.672-2/671« )الطرق احل مية» (4)
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ف يـف اـ  كانـت لاءبـو أعظـ   ـ  احلاءـة إى إعبـاق ذلـك           ،نصف القيمـة 

وهـاا الـاا    ،وغ  ذلـك  ،واللواس ،ة اا طر إى الطعامالبصيب؟  ثم لاء

 .(1)«   تقوك  ااميع بقيمة ااثم هو لقيقة البسع  ملسو هيلع هللا ىلصأ ر بو البيب 

ــاا احلــدكث أبــم    ــر أن     »وه ــو ااعاوضــة أءــ  عل ــت علي ــ  وءو ا أن  

ا ءـواز إخـراج الشـ ل     وأبـم ،  ، ال اا كركد  ـ  الـثم    كعاوض بثم  ااثم

 .(2)«، كما ا الشفعة ، للمصل ة الراء ة بثمبو بالوو ق را     لك

والراءح واهلل أعل  القـول الثـان ، لقـوة دليلـو، وتعليلـو، ولـيس ا هـاا        

القول  عاوضة للسبة بالرأا، وال تقـدك  للمصـل ة علـر الـبص، كمـا أشـاو       

بــم فيــو عمــم بولادكــث الوــاع علــر وء  ــا   ،(3)إى ذلــك بعــض أهــم العلــ 

قابد والعلم اابصوص علي ـا فااصـل ة  سـبفادة  ـ      الص يح، واعبواو للم

، وهـو قـول ال مي ـ  العمـم     (4)احلدكث، ليست خاوءة  بو، وال  عاوضـة لـو  

إال بو، وال كسع الباس لواه، خصوًبا ا هاه ارز ان، فلو ترع البـاس بـال   

 :احلُق»تسع  الضطربت ارلواق، ولصلت اخلصو اس، قال اب  العرب : 

    الطـايفب   علر ألدفيو  ظلمة  ال ت ونار ر علر قانون  وضوُط، البسع 

وذلــك قــانون ال كعــرف إال بال ــوط لموقــاس، و قــادكر ارلــوال، ولــال   ،

، ل ـ    و ـا فعلـو ل ـ    لـق،   ملسو هيلع هللا ىلصو ـا قالـو   الرءال، واهلل ااوفـق للصـواع،   

                                     
 (.28/97« )جمموع الفباوى» (1)

 (.28/97« )الطرق احل مية» (2)

هـ   »(، وااصـل ة:  79)ص: « تعليم ارل ـام »(، 3/82« )السيم ااراو»كبظر:  (3)

 (.1/416« )ااسبصفر»، «عواوة ا اربم ع  ءلب  بفعة أو دفع   رة

(، 183 -182)ص: « ضـوابط ااصـل ة  »، (178)ص: « نظركـة ااصـل ة  »كبظر:  (4)

 (.3/590« )الفقو اإللال   وأدلبو»(، 2/815« )أبول الفقو اإللال  »
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أ ـا قـوم قصـدوا أكـم  ـال      و، البسـلموا إى وب ـ    وروـات  ،   علر قوم بـح 

وقـال ابـ     ،(1)«ول مـو أ  ـر  ، فواع اهلل أولع، ب ييق علي  ، وال الباس

أن  صل ة البـاس إذا مل تـب  إال بالبسـع  لـعر علـي         :مجاع ار ر»القي : 

تسع  عدل، ال وكس وال شطط، وإذا اندفعت لاءب   وقا ـت  صـل ب     

 .(2) «بدونو مل كفعم

 
 

*      *      * 

 

 

                                     
 (.6/54« )عاوضة ارلوذا» (1)

 (.2/683« )الطرق احل مية» (2)



 

 

132 
 " وضوعية دوالة" الـبسعــيـر ا السبة البووكة

 عوداهلل ب  برءس ب  نابر لل عودال رك  .د
 

 اخلامتة

ب  الصـاحلاس, والصـالة والسـالم علـر ااوعـوث      احلمد هلل الـاا ببعمبـو تـ    

 وعة لل كاس, وعلر للو وب وو ذوا الشرف واارولاس, وبعد: 

فف  خبام هاا الو ث أذكر أبرز الببايج اليت ظ رس ل   ـ  خـالل داولـة    

 هاه ارلادكث:

ا البسـع  رالرـة ألادكـث, والـد  ب ـا بـ يح        ااقوول عـ  الـبيب    -1 

, واربان  ب ا لسـبة اإللـباد وهمـا لـدكثا      -  اهلل عبو وض -وهو لدكث أنس 

 , والواق   ردود.-وض  اهلل عب    -أب  هركرة, وأب  لعيد اخلدوا 

ارلادكث الواودة ا البسـع  واودة علـر لـال  عيبـة, وق ـية خابـة,        -2

 فُيعمم ب اه ارلادكث علر اروءو اليت وودس في ا.

القول جبواز البسع  ال كعاوض الب   ع  البسع   بم هو عمم ابا   -3

ارلادكث واعبواو للعلم اابصوص علي ا ا البصوص, والبخدام لملادكث 

 علر وء  ا الص يح.

 -ءالس السبة بإجياع ن  ااثم علـر ألـد الطـرف  ا بعـض ااواضـع       -4

   البسع  ليس عا ا., مما كدل علر أن الب   ع-وهاه لقيقة البسع  

هــاا وألــول اهلل أن كوــاوع ا هــاا العمــم, وأن كــرزق كاتوــو وقاويــو العلــ    

 البافع, والعمم الصاح, ولخر دعوانا أن احلمد هلل وع العاا .

 
 

*      *      * 
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 فهرس الـمصادر والـمراجع

: داو عـامل  هـ(, بب قيـق جمموعـة  ـ  الوـالث , نشـر     1386)لراو العال ة ااعلم   -1

 هـ. 1434, 1الفوايد,   ة اا ر ة.   

ــان ،   -2 ــرو الشــيوان  )    االــاد وااث ــ  عم ــ  عابــ : أعــد ب ــ  أب ـــ(، 287الب ه

 هـ.  1411، 1بب قيق: بال  ااوابرة. نشر: داو الراكة، الركاض.  

هـــ(، 643ل ــيال الـدك  ااقدلــ : حممــد بـ  عودالوالــد )  ارلادكـث ااخبــاوة،   -3

 هـ.1،1410الك ب  دهي , نشر:   بوة الب  ة،   ة.  بب قيق: عودا

هــ (, اعببـال: ءـالل علـ  اا ـان       289لي ير ب  عمر ال بان  )أل ام السوق,  -4

 .م 2012ع  الطوعة البونسية.   ؟

البـ  لـمم: علـ  بـ  أعـد بـ  لـمم ارندلسـ          اإلل ام ا أبـول ارل ـام،    -5

 هـ. 1403، 2وس.  هـ(، نشـر: داو اافاق اادكدة، ب 456)

هـ(, نشـر: اا بوـة اإللـال ية, الـبانوول.     683للموبل )االخبياو لبعليم ااخباو,  -6

 هـ.1370, 2 

هـ(, بب قيق: ب جة كولـف.   774الب  كث  )إوشاد الفقيو إى  عرفة أدلة الببويو,  -7

 هـ. 1416, 1نشر:  ؤلسة الرلالة, ب وس.  

للخليلـــ : اخلليـــم بـــ  عوـــداهلل اخلليلـــ  كث، اإلوشـــاد ا  عرفـــة علمـــال احلـــد -8

 هـ.  1409، 1هـ(، بب قيق: حممد إدوكس. نشر:   بوة الرشد، الركاض.  446)

ألا      ووى عب   الوخاوا     شـاخيو الـاك  ذكـره  ا ءا عـو الصـ يح,       -9

ــ  عــدا    )  ـــ( 365الب ــق:ه , 1عــا ر بــ ا, نشــر: داو الوشــاير اإللــال ية.      , بب قي

 هـ.1414

البـ  عوـدال : كولـف بـ  عوـداهلل      االلباكاو ااـا ع اـااهب فق ـال ار صـاو،      -10

بب قيـق: عوـدااعط  أ ـ  قلعجـ , نشـر: داو قبيوـة، بـ وس، وداو         هـ(،463القرطيب )

 هـ.1414، 1الوع ،  صر.   
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هــ(، نشـر:   630الب  ارر : علـ  بـ  حممـد )   ألد الغابة ا  عرفة الص ابة،  -11

 لال ية.    ؟.اا بوة اإل

هـــ(, بب قيــق: عوــداهلل احلاشــدا, نشــر:    458للوي قــ  )ارمســال والصــفاس,  -12

 هـ.1414, 1  بوة السوادا, ءدة.   

هــ(, حتقيـق: بـغ  عـاد.     318البـ  اابـاو)  اإلشراف علـر  ـااهب العلمـال,     -13

 هـ.1428, 1  نشـر:   بوة   ة الثقافية, وأس اخليمة.

هــ(,  852الب  لجر: أعد بـ  علـ  العسـقالن  )   الص ابة، اإلبابة ا متييم  -14

 هـ.1429, 1بب قيق: عوداهلل ال ك . نشـر: داو هجر, القاهرة.  

 هـ. 1406, 1لوهوة المليل . نشر: داو الف ر, لووكا.  أبول الفقو اإللال  ,  -15

ر الب  طـاهر القيسـران : حممـد بـ  طـاه     أطراف الغرايب وارفراد للداوقطين،  -16

 هـ.1428، 1هـ(، بب قيق: ءابر السركع. نشر: داو البد ركة، الركاض.  507)

لسـوط ابـ  العجمـ : إبـراهي  بـ  حممـد       االغبوا  اعرفة    و   باالخبال ،  -17

، 1هــــ(، بب قيـــق: عـــالل الـــدك  علـــ  وضـــا. نشـــر: داو احلـــدكث، القـــاهرة.   841)

 هـ.1408

ــان االبــطالح,   -18 ــ اح ا بي ــ  دقيــ االق ــد )الب ــا ر   702ق العي ــق: ع ـــ(, بب قي ه

 هـ. 1417, 1ب ا. نشر: داو الوشاير اإللال ية, ب وس.   

ــال،     -19 ــال الرء ــال ا أمس ــاكب ال م ــال ت  ــيج )  إكم ــ  قل ــاا ب ـــ(، 762اغلط ه

 هـ.1422، 1بب قيق: عادل حممد, وألا ة إبراهي . نشر: الفاووق احلدكثة، القاهرة.  

ــ   ارم،  -20 ــد بـ ــافع : حممـ ــس )للشـ ــر.    204إدوكـ ــر: داو الف ـ ـــ (، نشـ ، 1هـ

 هـ.1400

هــ(،  762اغلطـاا بـ  قلـيج )   اإلنابة إى  عرفة ااخبلف فـي    ـ  الصـ ابة،     -21

ــة الرشــد،      بب قيــق: قســ  الب قيــق بــداو احلــر  : الســيد عــمس ومجاعــة. نشــر:   بو
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 هـ.1420، 1الركاض.  

ــراهي   البــ  اابــارولــط ا الســب  واإلمجــاع واالخــبالف،   -22 او: حممــد بــ  إب

 .هـ1432، 2هـ(، بب قيق: جمموعة    الوالث . نشر: داو الفالح، الفيوم.  318)

هـ(، نشر: داو ال باع  970الب  جني : زك  الدك  ب  إبراهي  )الو ر الرايق،  -23

 .2اإللال  ،  

، بب قيـق: حمفـوظ   9 -1هـ(  ـ   292لل از: أعد ب  عمرو )الو ر المخاو،  -24

رع  زك  اهلل.   نشر:  ؤلسة علوم القرلن، ب وس، و  بوة العلوم واحل  ، اادكبة. ال

 هـ.  1409، 1 

، بب قيــق: 15 -10هـــ(  ــ  292للــ از: أعــد بــ  عمــرو )الو ــر المخــاو،  -25

 هـ.1427 -1424، 1عادل ب  لعد. نشـر:   بوة العلوم واحل  ، اادكبة اابووة.  

هــ(, حتقيـق: حممـد شـ ود     1119حلس  ااغرب )وغ اارام, الودو البمام شرح بل -26

 هـ.1425, 1خرفان. نشـر: داو الوفال, القاهرة.  

الب  االق : عمر الودو ااب  ا ختركج ارلادكث وااراو الواقعة ا الشرح ال و ،  -27

هـ(، بب قيق:  صطفر أبـو الغـيط, ولخـرك . نشـر: داو اهلجـرة،      804) ب  عل  الشافع 

 هـ.1425، 1الثقوة.  

هـ(, حتقيق: قال  البووا. نشـر: داو 558للعمران )الويان ا  اهب الشافع ,  -28

 هـ.1421, 1ااب اج, ءدة.  

هــ(, بب قيـق: جمموعـة  ـ  الوـالث .      520البـ  وشـد ااـد)   الويان والب صيم,  -29

 هـ.1408, 2نشـر: داو الغرع اإللال  .  

, 3هـ(, نشر: داو الف ر, بـ وس.   897للمواق) خليم,الباج واإلكليم اخبصر  -30

 هـ.1412

بب قيـق:  هــ(،  281الباوكخ، رب  زوعة الد شق : عودالرع  بـ  عمـرو )   -31
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 1980ش ر اهلل ب  نعمة اهلل القوءان .  طووعاس جممع اللغة العربية بد شق، 

نظــر بب قيــق: تــاوكخ أبــ  لــعيد هاشــ  بــ   ررــد الط انــ  عــ  ابــ   عــ ،     -32

 الفاوكاب .  ؟.

للـــاهيب: حممـــد بـــ  أعـــد تـــاوكخ اإللـــالم ووفيـــاس ااشـــاه  وارعـــالم،  -33

 هـ.1412، 1هـ(، بب قيق: عمر تد را. نشر: داو ال باع العرب ، ب وس.  748)

هــ(، بب قيـق: تيسـ     256للوخاوا: حممـد بـ  إمساعيـم )   الباوكخ ارولط،  -34

 هـ.1426، 1.  أبو ليمد. نشـر: داو الرشد، الركاض

ــداد،   -35 ــاوكخ بغ ــ  )   ت ــ  عل ــدادا: أعــد ب ــب الوغ ـــ(. نشـــر: داو  463للخطي ه

 ال باع العرب ، ب وس.  ؟.

 )ضم : حيير ب   ع  وكبابو الباوكخ(.تاوكخ الدووا ع  اب   ع   -36

بب قيق: أعد حممد نوو ليف. تاوكخ عثمان ب  لعيد الداو   ع  حيير ب   ع ،  -37

 الو ث العلم  وإليال ال اث اإللال  ، ءا عة أم القرى،   ة.  ؟. نشـر:  ركم

هــــ(. نشـــر: اا بوـــة 256للوخـــاوا: حممـــد بـــ  إمساعيـــم )البـــاوكخ ال ـــو ،  -38

 .اإللال ية، تركيا

هـ(, حتقيق: بالح ب  فب   هلم. نشــر:  279الب  أب  خيثمة)الباوكخ ال و ,  -39

 هـ.1424, 1داو الفاووق, القاهرة.  

هــ(, حتقيـق: بـالح بـ      279البـ  أبـ  خيثمـة)   , -السفر الثـان   -الباوكخ ال و  -40

 هـ.1427, 1فب   هلم. نشـر: داو الفاووق, القاهرة.  

هــ(, بب قيـق: أعـد عوـدال رك . نشـر:      475ربـ  احلسـ  اللخمـ  )    البوصرة, -41

 هـ. 1432, 1وزاوة الشؤون القطركة.   

هـ(، حتقيق: حممـد إبـراهي    841لسوط اب  العجم  ) البوي  رمسال اادلس ، -42

 هـ.1414، 1ااوبل ، نشـر:  ؤلسة الركان، ب وس.  
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هــ(, حتقيـق: جمموعـة  ـ      685للوي ـاوا) حتفة اربـراو شـرح  صـابيح السـبة,      -43

 هـ.1433, 1الوالث . نشـر: وزاوة اروقاف ال وكبية.  

ــيم،   -44 ــر وواة اارالـ ــيم ا ذكـ ــة الب صـ ــ   رحتفـ ــدالرلي  العراقـ ــ  عوـ ــد بـ عـ

 هـ.1420، 1هـ(، بب قيق: وفعت فوزا. نشر:   بوة الرشد، الركاض.  826)

هــ (، بب قيـق: عوـدالرع     748للـاهيب: حممـد بـ  أعـد )    تاكرة احلفاظ،  -45

 ااعلم . نشـر: داو ال بب العلمية، ب وس.  ؟.

ر بــ  علــ  بــ  أعــد  البــ  االقــ : عمــ تــاكرة احملبــاج إى ألادكــث ااب ــاج،   -46

ـــ(، حتقيـــق: عـــدا عوداجمليـــد، نشـــر: اا بـــب اإللـــال  ، بـــ وس.     804) ، 1هـ

 هـ.1415

هـ(، بب قيق: أمي  535لمبو ان : إمساعيم ب  حممد )ال غيب وال هيب،  -47

 هـ.1414، 1باح, نشـر: داو احلدكث، القاهرة.  

البـ  لجـر: أعـد بـ      تعركف أهم البقـدكس اراتـب ااوبـوف  بالبـدليس،      -48

 هـ.1422، 3هـ(، بب قيق: أعد ااواوك .  852عل  العسقالن  )

هــ(, نشــر: داو الب  ـة العلميـة,     1419حملمـد  صـطفر شـليب)   تعليم ارل ام,  -49

 هـ.1401ب وس.  ؟, 

هـ(، بب قيـق:  852الب  لجر: أعد ب  عل  العسقالن  )تقركب الب اكب،  -50

 هـ.1416، 1ة الرلالة، ب وس.  عادل  رشد،  نشـر:  ؤلس

هـــ(, بب قيــق: عوــدالقيوم عوــد وع الــبيب.  629البــ  نقطــة )ت ملــة اإلكمــال,  -51

 هـ. 1408, 1نشر: ءا عة أم القرى,   

الب  لجر: أعد ب  عل  البلخيص احلو  ا ختركج ألادكث الرافع  ال و ،  -52

ر: داو أضـوال السـلف, الركـاض.    هـ(، بب قيق: حممد الثان  ب  عمر ب   ولر. نش852)

 هـ.1428, 1 
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هــ(, بب قيـق: عوـداهلل لل     761للعاليـ  ) تلقيح الف وم ا تبقيح بيغ العموم,  -53

 هـ. 1403, 1الشيخ, نشر: ؟.   

البـ  عوـدال : كولـف بـ  عوـداهلل      البم يد اا ا ااوطو  ـ  ااعـان  وارلـانيد,     -54

احملققــ . نشــر: وزاوة اروقــاف والشــؤون   هـــ(، بب قيــق: جمموعــة  ــ  463القــرطيب )

 ارلال ية بااغرع.

هـــ(، حتقيــق: حممــد  صــطفر ارعظمــ ،  261اســل  بــ  احلجــاج ) البمييــم،  -55

 هـ.1402، 2نشـر: شركة الطواعة العربية السعودكة احملدودة، الركاض.   

: هـ(، باعببـال 852الب  لجر: أعد ب  عل  العسقالن  )ت اكب الب اكب،  -56

 هـ.1416، 1إبراهي  المكوق, وعادل  رشد. نشر:  ؤلسة الرلالة، ب وس.  

هـ(، 743للمما: كولف ب  عودالرع  )ت اكب ال مال ا أمسال الرءال،  -57

 هـ.1406، 4بب قيق: بشاو عواد. نشر:  ؤلسة الرلالة، ب وس.  

 بوـة الغربـال,   هـ(, بب قيـق: د. علـ  فقي ـ , نشـر:       395الب   بده )البوليد,  -58

 هـ. 1414, 2اادكبة اابووة.   

هـ(. نشـر: دايرة ااعاوف العثمانية، 354الب  لوان: حممد ب  لوان )الثقاس،  -59

 هـ.1393، 1اهلبد.  

هــ(، بب قيـق:   310للط ا: حممـد بـ  ءركـر )   ءا ع الويان ا تووكم القرلن،  -60

، 1جـر. نشـر: داو هجـر، القـاهرة.      عوداهلل ال ك  بالبعاون  ـع  ركـم الو ـوث بـداو ه    

 هـ.1422

للعاليــ : بــالح الــدك  بــ  خليــم     ءــا ع الب صــيم ا أل ــام اارالــيم،     -61

ــداد.       761) ــة، بغ ــاف العراقي ــق: عــدا الســلف . نشــر: وزاوة اروق ـــ(، بب قي ، 1ه

 هـ.1398

ااـا ع الصـ يح ااسـبد  ـ  لـدكث ولـول اهلل بـلر اهلل عليـو ولـل  ولـببو            -62
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 هـ1440 واخلمسون شوال الثالث العدد

 
 

هــ(، خبد ـة واعببـال: حممـد زهـ  البابـر       256للوخاوا: حممـد بـ  إمساعيـم )    وأكا و،

 هـ.1422، 1نشر: داو طوق البجاة، ب وس.  

هـ(، بب قيـق: أعـد شـاكر،    279لل  اا: حممد ب  عيسر )ااا ع ال و ،  -63

ــيب وأوالده،  صــر.         ــة  صــطفر احلل ــراهي  عطــوة. نشــر:   بو ــؤاد، وإب ــد ف ، 1وحمم

 .هـ1382

هـ(, بب قيق: عوداالك الدهي . نشـر:   بوـة    774الب  كث  )ءا ع ااسانيد,  -64

 هـ. 1419, 2الب  ة,   ة اا ر ة.   

هــ(، بب قيـق:   327الب  أب  لامت: عودالرع  ب  حممـد ) اارح والبعدكم،  -65

 .1عودالرع  ااعلم . نشر: جملس دايرة ااعاوف العثمانية، اهلبد.  

حملباو علر الدو ااخباو شرح تبوكر اربصاو, ااش ووة بـ: لاشية اب  لاشية ود ا -66

 هـ.1386, 2هـ(, نشر:  صطفر الواب  احلليب, القاهرة.  1252الب  عابدك )عابدك , 

بب قيق: عمر السفيان . نشـر:   بوـة الرشـد, الركـاض.     لدكث عل  ب  لجر,  -67

 هـ.1418, 1  

هـ( بب قيق: باح 317لل اف  الوغوا ) ،لدكث  صعب ب  عوداهلل المب ا -68

 هـ. 1424، 1الل ام. نشر: الداو العثمانية، عمان.   

للجبـة الدايمـة لإلفبـال,  طوـوع ضـم  جملـة الو ـوث اإللـال ية,         ل   البسع ,  -69

 هـ. 1402العدد السادس,    

للخموءــ : أعــد بــ  خالبــة تــاهيب ت ــاكب ال مــال ا أمســال الرءــال،   -70

 هـ.1411، 4هـ(. نشـر:   بب ااطووعاس اإللال ية، للب.  923) عوداهلل

هــ(، بب قيـق:   748للـاهيب: حممـد بـ  أعـد )    دكـوان ال ـعفال واا وكـ ،     -71

 .2عاد ارنصاوا. نشر:   بوة الب  ة احلدكثة،   ة.  

ذكر أمسال البابع  و   بعده  مم  ب ت وواكبو عـ  الثقـاس عبـد الوخـاوا      -81
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هـــ(، بب قيــق: بــووان ال ــباوا، وكمــال  385لــداوقطين: علــ  بــ  عمــر ) لو ســل ، 

   .هـ1406، 1احلوس. نشر:  ؤلسة ال بب الثقافية، ب وس.  

هـ (،حتقيق: عاد ارنصـاوا.  748للاهيب ) ذكم دكوان ال عفال واا وك ، -82

 هـ. 1406، 1نشر:   بوة الب  ة،   ة اا ر ة.   

هـــ(, بب قيــق: زهــ  الشــاوك . نشــر:   842ر الــدك  )البــ  نابــ الــرد الــوافر, -83

 هـ. 1411, 3اا بب اإللال  , ب وس.   

الب  بمكمة, بب قيق: عوـداللطيف زكـاغ.   ووضة ااسبو  ا شرح كباع البلق ,  -84

 .هـ1431, 1نشـر: داو اب  لمم, ب وس.  

 س. ؟.هـ(, نشر: اا بب اإللال  , ب و676للبووا)ووضة الطالو ,  -85

هـ(، بب قيق: حممد فـؤاد عوـدالواق .   273الب   اءو: حممد ب  كمكد )السب ،  -86

 نشر: الواب  احلليب،  صر.  ؟.

هـ(، بب قيق: عمس الـدعاس.  275رب  داود: لليمان ب  ارشعث )السب ،  -87

 هـ.1397، 1نشـر: حممد عل  السيد، عص.  

هــ(، بب قيـق: عوـدااعط     458) للوي ق : أعد ب  احلس السب  الصغرى،  -89

 هـ.1410، 1قلعج . نشر: ءا عة الدوالاس اإللال ية، كراتش .  

هـــ(. نشــر: داو ااعرفــة،  458للوي قــ : أعــد بــ  احلســ  ) الســب  ال ــ ى،  -90

 هـ.1356ب وس. تصوكر الطوعة اروى اطوعة جملس دايرة ااعاوف العثمانية، اهلبد، 

هــ (، بب قيـق: شـعيب    748للـاهيب: حممـد بـ  أعـد )     ل  أعـالم البـوالل،   -91

 هـ.1405، 1اروناؤو , ولخرون. نشر:  ؤلسة الرلالة، ب وس.  

حتقيق: حممود , هـ(1250للشوكان )السيم ااراو اابدفق علر لدايق ارزهاو,  -92

 هـ.1405, 1زاكد. نشـر: داو ال بب العلمية, ب وس.  

هــ(, بب قيـق: حممـد ااخبـاو السـال  . نشـر: داو       536للمازوا)شرح البلق ,  -93
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 هـ1440 واخلمسون شوال الثالث العدد

 
 

 هـ.1428, 2الغرع اإللال  , تونس.  

هــ(, حتقيـق: حممـد أبـو ارءفـان, الطـاهر       894للربـاع) شرح لدود اب  عرفة,  -94

 هـ.1413, 1 . ااعمووا. نشـر: داو الغرع اإللال  , تونس

وو الـدك  عـ ،   هـ(، حتقيـق: نـ  795الب  وءب احلبول  )شرح علم ال  اا، -95

 هـ.1421، 4نشـر: داو العطال، الركاض.   

ــة،  -96 ـــر الروضـ ــرح خمبصـ ــوا ) شـ ــ ،  716للطـ ــداهلل ال كـ ــق: عوـ ـــ(، بب قيـ هـ

 هـ.1419, 2 ، نشـر:وزاوة الشؤون اإللال ية

هـــ(, بب قيــق: عوــداهلل ال كــ , نشـــر: 1051للو ــوت )شــرح  بب ــر اإلواداس,  -97

 هـ.1421, 1 ؤلسة الرلالة, ب وس.  

هـ(, بب قيق جمموعة    الوالث . نشر:  573لبشوان احلم ا )مشس العلوم,  -98

 هـ. 1420, 1داو الف ر, د شق.  

هـ(، بب قيق: حممد فؤاد عودالواق . نشـر: 261اسل  ب  احلجاج )الص يح،  -99

   هـ.1374، 1الواب  احلليب،  صر.  

ق: شــعيب ارونــاؤو . نشــر: بب قيــبــ يح ابــ  لوــان ب تيــب ابــ  بلوــان،  -100

 هـ.1407، 1 ؤلسة الرلالة، ب وس،  

ال عفال, و ـ  نسـب إى ال ـاع ووضـع احلـدكث, و ـ  غلـب علـر لدكثـو           -101

الوه , و   كب   ا بعض لدكثو, وجم ول ووى  ـا الكبـابع عليـو, وبـالب بدعـة كغلـو       

حممــد بــ  عمــرو للعقيلــ : في ــا, وكــدعو إلي ــا, وإن كانــت لالــة ا احلــدكث  ســبقيمة،  

 هـ.1420، 1هـ(، بب قيق: عدا السلف , نشـر: داو الصميع ، الركاض.  322)

هــ(، نشــر: داو بـ وس للطواعـة و      230حملمد بـ  لـعد )  الطوقاس ال  ى،  -102

 هـ.1400البشـر،  ؟،      

هــ(, بب قيـق: نـاكف    751البـ  القـي )  الطرق احل ميـة ا السيالـة الشـرعية,     -103
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 هـ.1435, 3شـر: داو البد ركة, الركاض.  احلمد. ن

هــ(, نشـر:  ؤلسـة     1434للوـوط  ) ضوابط ااصل ة ا الشركعة اإللال ية,  -104

 هـ.1406, 5الرلالة, ب وس.   

الب  العرب : أبـ  ب ـر حممـد بـ      عاوضة ارلوذا بشرح ب يح ال  اا،  -105

 هـ(، نشر: داو ال بب العلمية، ب وس.  ؟ 542عوداهلل )

هــ( )وواكـة اببـو عوــداهلل(،    241رعـد بـ  لبوـم )   العلـم و عرفـة الرءـال،     -106

بب قيق: وب  اهلل عوـاس. نشـر: اا بـب اإللـال  ، بـ وس، وداو اخلـان ، الركـاض.        

  هـ.1408، 1 

هــ(, بب قيـق جمموعـة  ـ  الوـالث . نشـر: داو       175للخليم ب  أعد )الع ,  -107

 و  بوة اهلالل, ب وس.   ؟.

ــر,     -108 ــاع واابب  ــ  اإلقب ــع ب ــر ا اام ــة اابب  ــ  ) غاك ـــ(,  1033ارعــ  ال ر  ه

 هـ. 1428, 1بب قيق جمموعة    الوالث . نشر: داو غراس, ال وكت.   

هــ(، بب قيـق:   538للمخمشرا: حممود ب  عمـر ) الفايق ا غركب احلدكث،  -109

 .2.   صر، حلليبالواب  اعل  الوجاوا، وحممد أبو الف م إبراهي . نشر: 

  هـ. 1409, 3لوهوة المليل . نشر: داو الف ر, د شق.   الفقو اإللال   وأدلبو,  -110

للشـــوكان : حممـــد بـــ  علـــ  الفوايـــد اجملموعـــة ا ارلادكـــث ااوضـــوعة،  -111

 .  ؟.هـ(، بب قيق: عودالرع  ااعلم . نشر: داو ال بب العلمية، ب وس1250)

ــ  كعقــوع )  لالقــا وس احملــيط،   -112 ــادا: حممــد ب هـــ(، بب قيــق:  817لف وزأب

 هـ.1407، 2  بب حتقيق ال اث ا  ؤلسة الرلالة. نشر:  ؤلسة الرلالة، ب وس.  

هـ(, بب قيق: حممد عوـداهلل. نشـر:    543الب  العرب  )القوس ا شرح ااوطو,  -113

  م. 1992, 1داو الغرع اإللال  , ب وس.   

هـ(, بب قيق مجع    الوالث , نشر:   بوـة الرشـد,   829)لل صين القواعد,  -114
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 هـ1440 واخلمسون شوال الثالث العدد

 
 

 هـ. 1418, 1الركاض.   

ال اشــف عــ  لقــايق الســب , ااشــ وو بـــ: شــرح الطــييب علــر ااشــ اة,           -115

, 1هـ(, بب قيق: عوداحلميد هبداوا. نشر:   بوة نماو الواز,   ة اا ر ـة.   743للطييب)

 هـ.1417

للـاهيب: حممـد بـ  أعـد     كة ا ال بـب السـبة،   ال اشف ا  عرفة    لو ووا -116

هـ(، بب قيق: حممد عوا ة، وأعـد اخلطيـب. نشـر: داو القولـة، و ؤلسـة علـوم       748)

 هـ.1413، 1القرلن. ءدة.  

هــ(، نشــر:   365الب  عدا: عوداهلل ب  عدا )ال ا م ا ضعفال الرءال،  -117

 هـ.1404، 1داو الف ر، ب وس.  

هــ(،   1046للو ـوت :  بصـوو بـ  كـونس )     ـ  اإلقبـاع،   كشاف القباع ع   -118

 بب قيق: هالل  صيل  . نشر:   بوة البصر احلدكثة، الركاض.  ؟

البـ  ال يـال: حممـد بـ      ال واكب الب اس ا  عرفة    اخـبلط  ـ  الـرواة،     -119

، 1هـ(، بب قيق: عودالقيوم عود وع الـبيب. نشـر: داو ااـو ون، د شـق.      939أعد )

 .هـ1401

هـــ(. نشــر: داو  911للســيوط  )الآللــ  ااصــبوعة ا ارلادكــث ااوضــوعة,  -120

 ااعرفة.  ؟.

ــمان،   -121 ــ  )   لســان ااي ــ  عل ــ  لجــر: أعــد ب ــق: حممــد  852الب ـــ(، بب قي ه

، 1اارعشـل . نشــر:  داو إليـال الـ اث العربـ ، و ؤلسـة البـاوكخ العربـ ، بـ وس.           

 هـ.1416

هـ(. نشر: داو 807لل يثم : عل  ب  أب  ب ر )الفوايد، جممع الموايد و بوع  -122

 هـ.1402، 3ال باع العرب ، ب وس.  

هــ(.  728البـ  تيميـة: أعـد بـ  عوـداحللي  )     جمموع فباوى شيخ اإللـالم،   -123
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، 1بب قيــق: عوــدالرع  بــ  قالــ . نشــر: وزاوة الشــ ون اإللــال ية، الســعودكة.         

 هـ.1416

هــ(,   581ربـ   ولـر ااـدكين )   ركـب القـرلن واحلـدكث,    اجملموع ااغيث ا غ -124

 هـ. 1406, 1بب قيق: عودال رك  العمباوا. نشر: ءا عة أم القرى.   

هـ(, بب قيـق: عوداحلميـد هبـداوا.    458الب  ليده )احمل   واحمليط ارعظ ,  -125

 هـ. 1420, 1نشر: داو ال بب العلمية, ب وس.   

هـــ(. نشـــر: 456بــ  أعــد بــ  لــمم ارندلســ  )البــ  لــمم: علــ  احمللــر،  -126

ــق: أعــد شــاكر،         ــة بب قي ــة ااب ك ــة الب  ــة،  صـــر. تصــوكر نســخة الطوع ، 1 طوع

 هـ.1347

هـ(, بب قيق: حممد إبراهي .  490للمقدل  )خمبصر احلجة علر تاوع احملجة,  -127

  هـ. 1425, 1نشر: داو السلف, الركاض.   

هــ(، بب قيـق: وفعـت    761الح الـدك  بـ  خليـم )   للعالي : بـ ااخبلط ،  -128

 هـ.1417، 1فوزا, نشـر:   بوة اخلاجن ، القاهرة.  

هـ(، حتقيق: وفعت فوزا و 826للعراق : أعد ب  عودالرلي  ) اادلس ، -129

 هـ.1415، 1نافا لس ، نشر: داو الوفال،اابصووة.   

هـ(, بب قيـق: جمموعـة  ـ      543الب  العرب  )ااسالك ا شرح  وطو  الك,  -130

 هـ. 1428, 1الوالث , نشر: داو الغرع اإللال  , ب وس.   

حممد لليمان ارشقر, نشر:  ؤلسة  بب قيق:, هـ( 505للغمال  )ااسبصفر,  -131

 هـ. 1417, 1الرلالة, ب وس.  

هـ(، بب قيق: لس  ألـد, نشــر:   307رب  كعلر: أعد ب  عل  )ااسبد،  -132

 هـ.1406، 1و ون لل اث، د شق.  داو اا

هـ(، بب قيق: شعيب 241لإل ام أعد ب  حممد ب  لبوم الشيوان  )ااسبد،  -133
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 هـ. 1416، 1ارونؤو  ولخرون, نشر:  ؤلسة الرلالة، ب وس.  

هـــ(، حتقيــق: 255للــداو  : عوــداهلل بـ  عوــدالرع  بــ  الف ـم )  ااسـبد،   -134

 هـ.1421، 1غين، الركاض.   لس  للي  ألد، نشـر: داو اا

هـ(، مجع تلمياه: عوـداهلل  230لعل  ب  ااعد ااوهرا ) سبد اب  ااعد،  -135

ب  حممد الوغوا،  بب قيـق: عوداا ـدا بـ  عوـدالقادو. نشـر:   بوـة الفـالح، ال وكـت.         

 هـ.1405، 1 

ــبد ااــا ع،   -136 ــ وس.        ااس ــم، ب ــر: داو ااي ــؤلف ، نش ــ  اا ــة   ، 1جملموع

 .هـ1413

ــبف،  -137 ــام ) ااصـ ــ  همـ ــدالرزاق بـ ـــ(، بب قيـــق: لويـــب الـــرع   211لعوـ هـ

 هـ.1392، 1ارعظم . نشـر: اا بب اإللال  ، ب وس.  

هــ(، بب قيـق: طـاوق    360للط ان : لليمان بـ  أعـد )  ااعج  ارولط،  -138

 هـ.1415عوض اهلل, وعوداحملس  احلسيين. نشر: داو احلر  , القاهرة.  ؟, 

هـــ(، بب قيــق: 351البــ  قــانع: عوــد الوــاق  بــ  قــانع )   عجــ  الصــ ابة،  -139

 هـ.1418، 1بالح ااصـرات . نشـر:   بوة الغربال اررركة، اادكبة.  

هـــ(، بب قيــق: حممــد  317للوغــوا: عوــداهلل بــ  حممــد )  عجــ  الصــ ابة،  -140

 هـ.1421، 1ار   اا ين. نشـر:   بوة داو الويان، ال وكت.  

هـــ(، بب قيـق: حممــد  360للط انــ : لـليمان بــ  أعـد )  ااعجـ  الصـغ ،    -141

 هـ.1431, 2ش وو أ ركر. نشـر: الداو العثمانية, و ؤلسة الركان.  

هــ(، بب قيـق: عـدا    360لـليمان بـ  أعـد )   ااعج  ال و : للط ان ،  -142

  هـ. 1399، 1السلف . نشر: الداو العربية للطواعة، بغداد.  

الب  عساكر: عل  بـ   ااعج  ااشبمم علر ذكر أمسال شيوخ اريمة البوم،  -143

 . هـ1401، 1هـ(، بب قيق: ل يبة الش اب . نشر: داو الف ر، د شق.  571احلس  )
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ــب اهليثمــ  والســو  ،     -144 ــ  ب تي ــاس للعجل ــة الثق ــدالعلي    عرف ــق: عو بب قي

 هـ.1405، 1الوسبوا. نشـر:   بوة الداو، اادكبة.  

هــ(، بب قيـق:   458للوي قـ : أعـد بـ  احلسـ ، )     عرفة السـب  واارـاو،    -145

 هـ.  1411، 1عودااعط  قلعج . نشر: داو الوع ، للب، وداو الوفال، القاهرة.  

هــ(، بب قيـق: عـادل    430رب  نعي : أعد بـ  عوـداهلل )   عرفة الص ابة،  -146

 هـ.1419، 1العمازا. نشـر: داو الوط ، الركاض.  

هــ(، بب قيـق: أكـرم    277للفسـوا: كعقـوع بـ  لـفيان )    ااعرفة والباوكخ،  -147

 . هـ1401، 2العمرا. نشر:  ؤلسة الرلالة، ب وس.  

للــاهيب: حممــد بــ  أعــد  عرفــة القــرال ال وــاو علــر الطوقــاس وارعصــاو،  -148

 .1  داو ال بب احلدكثة،  صر.. نشر: حممد ءاد احلقهـ(، بب قيق: 748)

هــ(, بب قيـق:   422للقاضـ  عوـدالوهاع)  اعونة علـر  ـاهب عـامل اادكبـة,     ا -149

 عي  عوداحلق, نشـر: اا بوة البجاوكة,   ة اا ر ة.  ؟.

هـ(، بب قيق: نوو الـدك   748للاهيب: حممد ب  أعد )ااغين ا ال عفال،  -150

 ع . نشر: إداوة إليال ال اث اإللال   بدولة قطر.  ؟.

هــ(, بب قيـق: عوـداهلل ال كـ , وعوـدالفباح      620البـ  قدا ـة)   الفقو, ااغين ا -151

 هـ.1406, 1احللو. نشـر: داو هجر, القاهرة.  

هــ(،  977للخطيـب الشـربيين)   غين احملباج إى  عرفة  عان  ألفـاظ احملبـاج،    -152

 هـ.1377نشر: الواب  احلليب،  صـر.  ؟، 

ــ  ار   -153 ــث   ـ ــان كـ ــبة ا بيـ ــد احلسـ ــبة،  ااقابـ ــر ارلسـ ــب رة علـ ــث ااشـ لادكـ

هــ(، بب قيـق: عوـداهلل الصـدكق. نشـر:   بوـة       902للسخاوا: حممـد بـ  عوـدالرع  )   

 هـ.1375اخلاجن ،  صر.  ؟، 

بب قيـق:     كالم أب  زكركا حيير ب   ع  ا الرءال )وواكة الدقاق عبـو(،   -154
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اث اإللـال  ،  أعد حممـد نـوو لـيف. نشـر: نشـر:  ركـم الو ـث العلمـ  وإليـال الـ           

 ءا عة أم القرى،   ة.  ؟.

هــ(، بب قيـق:  صـطفر العـدوا. نشـر: داو      249لعود ب  عيد )ااببخب،  -155

 هـ.1423، 2بلبسية، الركاض.  

ــاء )ااببقــر شــرح ااوطــو,   -156 , 1هـــ(, نشــر:  طوعــة الســعادة,  صــر.    494للو

 هـ.1332

نـوو الـدك  شـ را. نشـر: داو     هـ(, حتقيق:  597الب  ااوزا )ااوضوعاس,  -157

 هـ. 1418, 1أضوال السلف, الركاض.   

ــال،    -158 ــد الرء ــدال ا نق ــمان االعب ــ  أعــد )    ي ــد ب ــاهيب: حمم ـــ(، 748لل ه

 هـ. 1382، 1بب قيق: عل  الوجاوا. نشر: الواب  احلليب،  صر.  

 م.1971حلس  لا د لسان. نشر: داو الب  ة العربية, نظركة ااصل ة,  -159

هـ(، حتقيق: أعد خـان،  650للصغان : احلس  ب  حممد ) نقعة الصدكان، -160

 هـ.1407، 1نشر:   بوة اإلميان، اادكبة اابووة.   

البـ  أبـ  زكـد    البوادو والمكاداس علر  ا ا اادونة    غ هـا  ـ  المكـاداس,     -161

  , تـونس.  هـ(, حتقيـق: جمموعـة  ـ  الوـالث . نشـر: داو الغـرع اإللـال       386الق وان )

 هـ.1419, 1 

هـ(, بب قيق: طـاوق  1250للشوكان )نيم اروطاو    ألراو  ببقر ارخواو,  -162

 هـ.1426, 1عوض اهلل. نشـر: داو اب  القي , واب  عفان.  

البــ  لجــر: هــدا الســاوا  قد ــة فــبح الوــاوا بشــرح بــ يح الوخــاوا،  -163

 لو(. هـ( ) ع فبح الواوا 852أعد ب  عل  العسقالن  )

رعـد حممـد نـوو    حيير ب   ع  وكبابو البـاوكخ: دوالـة وترتيـب وحتقيـق،      -164

ليف. نشـر:  ركم الو ث العلمـ  وإليـال الـ اث اإللـال   جبا عـة االـك عوـد العمكـم.         
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  هـ.1399، 1 

 أهم برامج احلاسوب اآللي

واعـة ااصـ ف   جممع االك ف د لط(،  نشر:  1للبشر اا بيب، اإلبداو ).، ااص ف،  -1

 الشركف.

   بوة جمانية. اا بوة الشا لة، -2

 
 

*      *      * 
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Sabt Bin Al-Ajami, I. M. (Died in 841 AH). At-tabyyen li-asma’ al-

mudalessen. Invesitgated by Mohamed Ibrahim Al-Mauseli. (published in 1414 

AH.). Beirut: Muasast Ar-Rayan. 

Sabt ibn Al-Ajami, I. M. (Died in 841 AH). Al-Ightebat bi-ma‘refat man 

rama bi-al-ikhtelat. Invbestigated by Alaa Eddin Ali Reda. (Published in 1408 

AH.). Cairo: Dar Al-Hadith. 

Seif, A. M. M. (Investigator). Tareekh Othman ibn Said Ad-Darmi ‘an Yahia 

ibn Mu‘in. Markaz Al-Bahth Al-Elmi Wa Ihiaa At-Turath Al-Islami, Um Al-

Qura University, Makkah, KSA.  

Seif, A. M. M. (Investigator). Min kalaam Abi Zakaria ibn Mu‘in fi ar-rijal 

(rowayat Ad-Daqaq ‘anhu). Islamic Heritage Revival Research Center, Umm Al 

Qura University, Makkah, KSA.  

Shalabi, M. M. (1401 AH.). Ta‘leel al-ahkam. Beirut: Dar An-Nahda Al-

Elmiyyah. 

Tareekh Al-Islam wa wafiyyat al-mashahir wa al-alam, Investigated by Amr 

Tadmuri. (Published in 1412 AH.). Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi. 

The most important computer programs 

Al-Mushaf. A desktop edition. Issue 1. King Fahd Complex for the Printing 

of the Holy Qur’an. 

Al-Maktabah Ash-shamelah: Maktabah majjaneyyah. 
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Ibn Sayeduh Al-Mursī, A. A. I. (Died in 458 AH). Al-Muḥkam wa al-muḥīt 

al-‘adham. Investigated by Abdul-Hamid Hindāwī (Published in 1420 AH.). Dar 

al Kotob al ilmiyah. 

Ibn Taymiyyah, A. A. (Died in 728 AH). Majmou‘ fatawa Sheikh Al-Islam. 

Investigated by Abdul-Rahman bin Qasim. (Published in 1416 AH.). KSA: 

Ministry of Islamic Affairs. 

Ibn 'Udi Aj-jerjani, A. A. M. M. (Died in 365 AH). Asami man rawa ‘anhum Al-

Bukhari men mashayekhehi allatheena dhakarahum fi jame‘hi As-Sahih. Investigated 

by Amer Sabri. (Published in 1414 AH.). Dar Al-Basher Al-Islameyah. 

Ibn 'Udi Aj-jerjani, A. A. M. M. (Died in 365 AH). Al-Kamil fi dhu‘afa’ ar-

rijal. (Published in 1404 AH.). Beirut: Dar Al-Fekr 

Hassan, H. H. (1971). Nazareyat al-maslaha. Dar An-Nahda al-Arabiyah. 

Māzirī (Died in 536 AH). Sharḥ at-talqīn. Investigated by Muhammed 

Moukhtar Alsalamy. (Published in 1428 AH.). Tunisia: Dar Al Gharb Al Islami. 

Muslim Bin Al-Hajaj (Died in 261 AH). At-Tamyyiz. Investigated by 

Mohamed Mustafa Al-Adhami. (Published in 1402 AH). Riyadh: Sharekat At-

Teba’ah Al-Arabiyyah As-Soudeyya Al-Mahdoudah.   

Qoulaij, M. (Died in 762 AH). Ikmal  tahdheed Al-Kamal fi Asma’ Ar-

Rejal. Investigated by Adel Mohamed & Osama Ibrahim. (Published in 1422 

AH). Cairo: Al-Farouq Al-Hadithah. 

Qoulaij, M. (Died in 762 AH). Al-Inabah ’ila ma‘refat al-mukhtalaf fihem 

men as-sahabah. Investigated by the Department of Dar Al-Haramayn: As-Sayed 

Ezzat et al.. (Published in 1420 AH). Riyadh: Maktabet Al-Rushd. 
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Ibn Mu‘in, Y. Tareekh Ad-Duri ‘an Ibn Mu‘in. In Yahia Ibn Maeen, Y., At-

Tareekh. 

Ibn Mundah (Died in 395 AH). At-Tawheed. Investigated by Ali Faqihi. 

(Published in 1414 AH.). Al-Madinah: Maktabet Al-Ghuraba'. 

Ibn Nujaim, Z. I. (Died in 970 AH.). Al-Bahr Ar-Ra’iq. Dar Al-Kitab Al-Islami. 

Ibn Nuqta, M. A. A. S. (Died in 629 AH.). Takmelat Al-Ikmal. Investigated 

by Abdul-Qayyum Abd Rab An-Nabi. (1408AH). Um Al-Qura University, 

Makkah, KSA. 

Ibn Qanea‘, A. (Died in 351 AH). M‘ujam as-sahabah. Investigated by Salah Al-

Misrati. (Published in 1418 AH). Al-Madinah: Maktabat Al-Ghurabaa Al-athareyah. 

Ibn Qayyim al-Jawziyya, S. A. A. M. A. (Died in 751 AH.). At-turok al-

hakemah fi as-syasah ash-shar‘yyah. Investigated by Naif Al-Hamd. (Published 

in 1435 AH.). Riyadh: Dar At-Tadmureyah. Beirut: Dar Al-Kutob Al-‘Elmeyah. 

Ibn Qudamah, M. A. A. A. (Died in 620 AH). Al-mughni fi al-fiqh. 

Investigsated by Abdullah At-Turki & Abdelfattah Al-Helou. (Published in 1406 

AH.). Cairo: Dar Hajjr. 

Ibn Rajab Al Hanbali (Died in 795 AH). Sharh ‘ilal at-tirmidhi. Investigated 

by Nour-Eddin. (Published in 1421 AH.). Riyadh: Dar Al Attaa. 

Ibn Rushd- Averroes (the gradfather). (Died in 520 AH.). Al-Bayan wa at-

tahsail. Investigated by a group of researchers. (Published in 1408 AH.). Dar Al-

Gharb Al-Islami.  

Ibn Saad, M. (Died in 230 AH.). At-Tabaqat al-kubra. (Published in 1400). 

Dar Beirut for Printin & Publication.  
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his son Abdullah). Investigated by Wassi-Allah Abbas. (Published in 1408 AH.). 

Beirut: Al-Maktab Al-Islami; Riyadh: Dar Al-Khani. 

Ibn Hazm, A. A. A. (Died in 456AH). Al-Ihkam fi usul al-ahkam. (Published 

in 1403 AH.). Beirut: Dar Al-Afaq.  

Ibn Hazm, A. A. A. (Died in 456 AH). Al-muhalla. Investigated by Ahmed 

Shaker. (Published in 1347 AH.). Egypt: Matba‘at An-Nahda Press;  Matba‘at 

Al-Moniriya. 

Ibn Heban (Died in 354 AH). Ath-Thiqat. (Published in 1303 AH.). India: 

Daerat Al-Ma'aref Al-Uthmaniyyah. 

Ibn Kathir, A. E. A. (Died in 774 AH). Irshad al-faqeeh ’ila ma‘refat adillat 

at-tanbeeh. Investigated by Bahjah Yusuf. (Published in 1416 AH.). Beirut: 

Muasasat Ar-Resalah. 

Ibn Kathir, A. E. A. (Died in 774 AH). Jame‘ al-masaneed. Investigated by 

Abdul-Malek Ad-Daheesh. (Published in 1419 AH). Makkah: Maktabet An-Nahdah.  

Ibn Majah, M. Y. (Died in 273AH). As-Sunan. Investigated by M. F. A.. 

Egypt: Al-Babi Al-Halabi.  

Ibn Al-Mundhir, M. I. (died in 318 AH). Al-Awsat fi as-sunan wa al-ijma‘ 

wa al-ikhtelaf. Invistgated by  a group of researchers. (Published in 1432 AH.). 

Fayoum: Dar Al-Fallah. 

Ibn Mu‘in, Y. At-Tareekh. Investigated and sorted out by Ahmed 

Mohammed Nur Seif. (Published in 1399 AH.). King Abdul-Aziz University, 

Center of Scientific Research and Islamic Heritage Revival. 
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istelah. Investigated by Amer Sabri. (Published in 1417 AH.). Beirut: Dar Al-

Bash'er Al-Islameyyah. 

Ibn Hajar, A. A. A. (Died in 852 AH.). Tahdheeb at-tahdheed. Investigated by 

Ibrahim Azubaiq & Adel Murshid. (Published in 1406 AH.). Beirut: Muasasat Ar-Resala. 

Ibn Hajar, A. A. A. (Died in 852 AH.). Hadi as-saari moqademat Fath Al-

Bari bi-Sharh Sahih Al-Bukhari (ma‘a fath Al-Bari lAhu). 

Ibn Hajar, A. A. A. (Died in 852 AH). Ta‘reef ahl at-taqdees bi-marateb al-

mawsoufeen bi-attadlees. Investigated by Ahmed Al-Mubaraki. (Published in 1422 AH.).   

Ibn Hajar, A. A. A. (Died in 852 AH.). Taqreeb at-tahdheeb. Investigated by 

Adel Murshid. (Published in 1416 AH.). Beirut: Muasasat Ar-Resala. 

Ibn Hajar, A. A. A. (Died in 852 AH). At-talkhees al-habeer fi takhareej 

Ahadeeth Ar-Rafi‘i Al-Kabeer. Investigated by Mohamed Ath-Thani Bin Amr 

Bin Moussa. (Published in 1403 AH.). Riyadh: Dar Ad-Dwa' As-Salaf. 

Ibn Hajar, A. A. A. (Died in 852 AH). Al-Isabah fi tamyyedh as-sahabah. 

Investigated by Abdullah At-Turki. (Published in 1429 AH.). Cairo: Dar Hajr. 

Ibn Hajar, A. A. A. (Died in 852 AH.). Lisan al-mizan. Investigated by 

Mohammed Al Maraashli. (Published in 1416 AH.). Beirut: Dar Ihyaa Al Touras 

Al Arabi w Muasasat Al tarekh Al-Araby. 

Ibn Hammam, A. (Died in 211 AH). Al-Musanaf. Investigated by Habib 

Rahman al-Azmi. (Published in 1392 AH.). Beirut: Al-Maktab Al-Islami.   

Ibn Hanbal, A. M. M. (Died in 241AH.). Al-Musnad. Investigated by Shuaib 

Al-Arnaout et al.. (Published in 1416 AH.). Beirut: Muasasat Ar-Resalah. 

Ibn Hanbal, A. (Died in 241 AH.). Al-‘ilal wa ma‘refat ar-rejal. (Narrated by 
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sahbah. Al-Maktabah Al-Islanmiyyah.  

Ibn Al-Hajaj, M. (Died in 261 AH). As-Sahih. Investuigated by Muhammed 

Fouad Abdulbaki. (Published in 1374). Egypt: Al-Bābī al-Ḥalabī. 

Ibn Al-Jawzi, A. A. A. M. (Died in 597 AH). Al-mawdu‘at. Investigaed by 

Nour al-Din Shukri. (Published in 1418 AH.). Riyadh: Dar Adwaa As-Salaf. 

Ibn Al-Kaiyal, M. A. (Died in 939 AH). Al-Kawakeb An-Nayerah fi ma‘reft 

man ekhtalat men ar-ruwat. Investigated by Adul-Hamid Hindāwī. (Published in 

1401 AH.). Damascus: Dar Al-Ma'moun Publishers. 

Ibn Al-Mulqan, A. A. A. (Died in 804 AH). Al-Badr al-munir fi takhareej 

Al-Ahadith wa al-athar al-waqi‘ah fi Ash-Sharh Al-Kabeer. Investigated by 

Mustafa Abu El-Gheit et al. (Published in 1425 AH.). Althaqbah: Dar Al-Hijrah. 

Ibn Al-Mulqan, A. A. A. (Died in 804 AH). Tadhkerat al-muhtajj ’ila 

Ahadith Al-Menhajj. Investigated by Hamdi Abdul-Majeed. (Published in 1415 

AH.). Beirut: Al-Maktab Al-Islami. 

Ibn Al-Mundhir, M. I. (Died in 318 AH). Al-Ishraf ‘ala madhaheb al-

‘ulama’. Investigated by Saghir Hammad. (Published in 1428 AH.). Ra's Al-

Khimah: Maktabet Makkah Athaqafiyah. 

Ibn Assaker, A. A. (Died in 571 AH). Al-M‘ujam al-mushtamel ‘ala zekr 

asma’ sheoukh al-’a’immah an-nubul. Investigated by Sakina Al-Shihabi. 

(Published in 1401 AH.). Damascus: Dar Al-Fekr. 

Ibn Balbān, M. B. A. Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān bi-tartīb Ibn Balbān. Investigated by 

Shoeab El-Arnauot. (Published in 1407). Beirut: Muasasat Ar-Resalah. 

Ibn Daqiq Al-Eid, M. A. W. A. A. (Died in 702 AH.). Al-Iqterah fi bayan al-
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Abdul-Rahman Alm’almi. India: Majlis Da’irat Alma’ref Alouthmaneyyah.  

Ibn Abi Khaithamah, A. A. (Died in 279 AH). At-Tareekh al-kabeer: As-sifr 

ath-thani. Investigated by Salah Bin Fathi Halal. (Published in 1427 AH.). Cairo: 

Dar Al-Faruq. 

Ibn Abi Khaithamah, A. A. (Died in 279 AH). At-Tareekh al-kabeer. 

Investigated by Salah Bin Fathi Halal. (Published in 1427 AH.). Cairo: Dar Al-Faruq. 

Ibn Abi Nasser (Died in 842 AH). Alrad al-wafer. Investigated by Zahir 

Alshawish. (Published by 1411 AH.). (Published in 1411 AH.). Beirut: Al-

Maktabah Al-Islamiyah. 

Ibn Abi Zayd Al-Qairawani (Died in 386 AH). An-Nawader wa az-zeyadaat 

‘ala ma fi  Al-Modawnah mn ghaireha mn az-zeyadaat. Investigated by a group 

of researchers. (Published in 1419 AH.). Tunisia: Dar al-Gharb al-Islami, Tunis. 

Ibn Ahmed, S(Died in 360 AH). Al-M‘ujam al-kabir. Investigated by Hamdi 

As-Salafi. (Punlished in 1399 AH.). Baghdad: Ad-Dar Al-Arabiyah Lel-Teba‘ah.   

Ibn al-‘Arabī, A. M. A. (Died in 542 AH.). Āriḍat al-Aḥwadhī bi-sharḥ 

Ṣaḥīḥ al-Tirmidhī. Beirut: Dar Al-Kutob Al-‘Elmeyah.   

Ibn Al-'Arabī, M. (Died in 543 AH). Al-qabas fī sharḥ Muwaṭṭa'. 

Investigated by Muhammad Abdullah. (Published in 1992). Beirut: Dar Al 

Gharb Al Islami. 

Ibn Al-‘Arabī, A. M. A. (Died in 543 AH). Almasalek fi sharh Muwatta’ 

Malik. Investigated by a group of researchers. (Published in 1428 AH.). Beirut: 

Dar Al-Gharb Al Islami. 

Ibn Al-Athir, A. M. (Died in 630 AH.). Asad al-ghabah fi ma‘refat as-

https://www.arabicbookshop.net/main/CatalogueFilter.asp?auth=Ibn%20al-Arabi,%20Muhammad%20ibn%20Abd%20Allah&sort=6&type=AUTHOR
https://www.arabicbookshop.net/main/CatalogueFilter.asp?auth=Ibn%20al-Arabi,%20Muhammad%20ibn%20Abd%20Allah&sort=6&type=AUTHOR
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At-Termedhi, M. I. (Died in 279 AH). Al-Jame‘ al-kabeer. Investigated by 

Ahmed Shaker & Mohamed Fouad. (Publisjed in 1382). Egypt: Maktabet 

Mustafa Al-Halabi Wa Awladuh. 

At-Tufi, S. A. A. (Died in 716 AH.). Mukhtasar Ar-Rawdah. Investigated by 

Abdullah Al-Torky. (Published ib 1419 AH.). Minstry of Islamic Affairs. 

Az-Zihili, W. (1409 AH.). Al-fiqh Al-Islami wa adelateh. Damascus: Dar Al-Fikr. 

Az-Zihili, W. (1406 AH.). Usul Al-Fiqh Al-Islami. Syria: Dar Al-Fikr. 

Diyaa Eddin Al-Maqdesi, M. A. (Died in 643AH). Al-Ahadith al-mukhtarah. 

Investigated by Abdulmalik Bin Daheesh. (Published in 1410AH.). Makkah: An-Nahdah.  

Ibn Abdeen (Died in 1252 AH). Hashiat rad al-muhtar ‘ala Ad-Dur Al-

Mukhtar fi sharh Tanwir Al-Absar, known as, Hashiat Ibn Abdeen. (Published in 

1386 AH.). Cairo: Mustafaa Albabi Alhalabi. 

Ibn Abdul-Bar, Y. A. A. (Died in 463 AH). Al-Istithkar al-jame‘ li-

madhahab fuqaha’ al-amsar. Investigated by Abdul-Mo'tei Amin Qal'agi. 

(Published in 1414 AH.). Beirut: Dar Ibn Qotaybah; Egypt: Dar Al-Wa‘ie. 

Ibn Abdul-Bar, Y. A. A. (463 AH.). At-Tamheed li-ma fi Al-Mutta’ men al-

ma‘any wa al-asaneed. Investigated by a group of researchers. Morocco: Wazarat 

Al-Awqaf Wa Ash-Sh'oun Al-Islamiya. 

Ibn Abi Asim, A. A. A. (Died in 287 AH). Al-Ahaad wa al-mathani. Investigated 

by Bassem Al-Jawabrah. (Published in 1411 AH.). Riyadh: Dar Al-Rayah. 

Ibn Abi Bazeezah. Rawdat al-mustabain fi sharah kitab At-Talqeen. Investigated 

by Abdul-Latif Zakaghi. (Published in 1431 AH.). Beirut: Dar Ibn Hazm. 

Ibn Abi Hatem, A. M. (Died in 327AH). Aljarh wa at-ta‘dil. Investigated by 
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Investigated by Ali Al-Bagawi & Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim. Egypt: Al-

Bābī al-Ḥalabī. 

An-Nawawi (Died in 676 AH). Rawdat at-talibeen. Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiyah. 

Ar-Rassaa‘(Died in 984 AH). Sharḥ ḥudūd ibn ‘Arafah. Investigated by 

Mohammed Abulajfan & At-Taher Alma‘mory. (Published in 1413 AH.). 

Tunisia: Dar Al Gharb Al Islami. 

As-Saghani, A. M. (Died in 650 AH.). Naq‘at as-sadayan. Investigated by 

Ahmed Khan. (Published in 1407 AH.). Al-Madinah: Maktabat Al-Iman. 

As-Sufayani, O. (1418 AH.). Hadith Ali ibn Hajar. Riyadh: Alrushd Bookstore.  

Ash-Shafi‘i, M. I. (Died in 204 AH). Al-Um. (Published in 1400 AH). Dar 

Al-Fikr, Ed.1. 

Ash-Shawkani, M. A. M. (Died in 1250AH). As-Sayl al-jarrar al-mutadafiq 

‘ala hada’iq al-azhar. Investigated by Mohamed Zayed. (Published in 1404 AH.). 

Beirut: Dar Al-Kutub Al-Elmeyah. 

Ash-Shawkani, M. A. M. (Died in 1250 AH). Nail al-awtar mn asrar 

montaka al-akhbar. Investigated by Tariq Awadallah. (Published in 1426 AH.). 

Dar Ibn Al-Qayyim and Ibn Affan.  

At-Tabari, M. J. (Died in 310 AH). Jame‘ al-bayan fi ta’weel Al-Quran. 

Investigated by Abdullah At-Turki. (Published in 1422 AH.). Cairo: Research 

Center of Dar Hajar.  

At-Taibi, S. A. A. (Died in 743 AH). Al-Kashif ‘an haqa’iq as-sunan, known 

as: Sharh At-Taibi Ala Al Mishkat. Investigated bt Abdul-Hamid Hindāwī. 

(Published in 1417 AH). Makkah: Maktabat Nizār al-Bāz. 
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Al-Madinah.  Investigated by Hamish Abdulhak. Makkah: Al-Maktabah At-

Tujareyah. 

Al-Qaysarni, M. T. (Died in 507 AH.). Atraf Al-Ghra’b wa Al-Afrad Li-Ad-

Dar Qutni. Investgated by Jabir As-Sari'. (Published in 1428AH.). Ruyadh: Dar 

Al-Tadmurreyah. 

Al-Sakhawi, M. A. (Died in 902 AH). Al-Maqasid al-hasanah fi bayan kathir 

mn Al-Ahadith al-mushtaharah ‘ala al-alsinah. Investigated by Abdullah As-

Siddiq. (Published in 1475 AH.). Cairo: Maktabet Al-Khanji. 

Al-Shawkani, M. A. (Died in 1250 AH). Al-Fawa’id al-majmou‘ah fi Al-

Ahadith al-mawdou‘ah. Investigated by Abdul-Rahman Al-Ma'lami. Beirut: Dar 

Al-Kutob Al-‘Elmeyah.   

Al-Suyuti, J. (Died in 911 AH). Alla’ali' almsnoua‘ah fi Al-Ahadith al-

moudhoua‘ah. Dar Al-Ma‘refah.  

Al-Tabarani, S. A. (Died in 360 AH). Al-M‘ujam al-awsat. Investigated by 

Tarek Awadallah & Abdul Mohsen al-Husseini. (Published in 1415 AH.). Cairo: 

Dar Al-Haramin. 

Al-Tabarani, S. A. (Died in 360 AH). Al-M‘ujam as-saghir. Investigated by 

Mohamed Shoukour Amir. (Published in 1431 AH). Dar Ottoman & Al Rayyan 

Foundation. 

Al-Umrani, A. A. A. S. (558 AH). Al-Bayan fi madhhab Ash-Shafi‘i. 

Investigated by Qassim An-Nuri. (Published in 1421 AH.). Jeddah: Dar Al-

Menhaj. 

Al-Zamakhshari, M. O. (Died in 538 AH.). Al-Fa’iq fi gharib Al-Hadith. 
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Al-Lakhmi, A. (475 AH). At-Tabserah. Investigated by Ahmed Bin Abdul-

Kareem. (Published in 1432 AH.). Qatar: Wazarat Ash-Shun Al-Qatariyah. 

Al-Madīnī, A. (Died in 581 AH). Majmūʿ al-mughīth fī gharībay al-Qurʾān 

wa Al-Ḥadīth. Investigated by Abdul-Karim Al-Ezbawi. (Published in 1406 

AH.). Umm Al-Qura University, KSA.  

Al-Maghrabi, H. (Died in 1119 AH.). Al-Badr at-tamam fi Sharh Bulugh Al-

Meram. Investigated by Mohamed Shahud Kharfan. (Published in 1425 AH.). 

Cairo: Dar Al-Wafaa. 

Al-Mazzi, Y. A. (Died in 743 AH). Tahdheeb al-kamal fi asma' ar-rejal. 

Investigated by Bashar Awwad. (Published in 140 AH.). Beirut: Muasasat Ar-Resalat.  

Al-Maqdisi, A. N. (Died in 490 AH). Mokhtasar Al-Hojah ‘ala Tarik Al-

Mahaja. (Published 1425 AH.). Investigated by Muhammad Ibrahim. (Published 

in 1425 AH.). Riyadh: Dar Al Salaf. 

Al-Mouaq, A. A. (Died in 897 AH). At-Taj wa Al-Iklil Li-Mukhtasar Khalil. 

(Published in 1412 AH.). Beirut: Dar Al-Fikr. 

Al-Museli, A. M. M. (Died in 683AH). Al-Ikhtiyar Li-ta‘leel Al-Mukhtar 

(Published in 1370 AH.). Istanbul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah. 

Al-Oquali, M. A. (Died in 322 AH.). Ad-dufaa‘ wa mn nasab ela al-kazeb 

wa wadaa‘  wa mn ghalab ‘ala hadithuh al-wahm Wa mn yatahem fi ba‘ad 

hadithuh, wa majhoul roaa ma la yutabea‘ ‘aleeyh, wa saheb beda‘ah yaghlu 

feyaha wa yad‘uo eleyha wa en kant hala fi al-hadeeth mustaqemah. (Published 

in 1420 AH.). Riyadh: Dar Al-Somaie‘. 

Al-Qady Abdulwahab (Died in 422 AH). Al-ma‘onah ‘ala madhab ‘Alem 
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Alrushd Bookstore.   

Al-Iraqi, A. A. (Died in 826 AH). Al-mudalsin. Investigated by Rifaat Fawzi 

& Nafez Hussein. (Published in 1415 AH.). Mansoura: Dar Al-Wafaa'. 

Al-Ja‘ad Al-Jawhari, A. (Died in 230 AH). Musnad Ibn Al-Ja‘d. Collected 

by his student: Abdullah bin Mohammed al-Baghawi. Investigated by Abdul-

Mahdi bin Abdul-Qader. (Published in 1405 AH.). Kuwait: Al-Falah Library. 

Al-Khalili, A. A. A. (Died in 446 AH). Al-Irshad fi ma‘refat ‘ulama’ Al-

Hadith. Investigated by Mohamed Edrees. (Published in 1409 AH.). Riyadh: 

Alrushd Bookstore. 

Al-Kanani, Y. A. (Died in 289AH). Ahkam as-souq. Investigated by Jalal 

Ali Al-Jahhani. (Published in 2012). 

Al-Karmi, M. (Died in 1033 AH). Ghayat al-muntaha fi aljam‘ byn Al-Iqna‘ 

wa Al-Muntaha. Investigated by a group of researchers. (Published in 1328 

AH.). Kuwait: Dar Gharas. 

Al-Khazraji, A. A. (Died in  923AH). Khulasat Tahdhib Alkamal fi asma’ 

ar-rejal. (Published in 1411 AH.). Halab: Maktabet Al-Matbuaat Al-Islamiah. 

Al-Khatib Al-Bghdadi, A. A. (Died in 463AH.). Tareekh Baghdad. Beirut: 

Dar Al-Kitab Al-Arabi. 

Al-Khatib Al-Sherbini, S. M. A. A. (Died in 977 AH). Mughni al-muhtaj ’ila 

ma‘refat ma‘ani alfaz Al-Minhaj. (Published in 1377 AH.). Egypt: Al-Babi Al-

Halabi.  

Allajnah Ad-Da’imah Lilefta’. (1402 AH). Hukm at-tas‘ir. Majalet al-

Buhuth Al-Islamiyah, 6.  
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Al-Islameyah. Beirut: Muasasat Ar-Resalah. 

Al-Farahidi, A. A. (Died in 175 AH.). Al-‘Ain. Investigated by a group of 

researchers. Beirut: Dar Al-Hilal Library. 

Al-Faryani, N. Tareekh Abi Said Hashim ibn Marthad At-Tabarani ‘an Ibn 

Maeen. 

Al-Fasawi, Y. S. (Died in 277 AH). Al-Ma‘refah wa at-tareekh. Investigated 

by Akram Al-Amri. (Published in 1401 AH.) Beirut: Muasasat Ar-Resalah. 

Al-Fayruzabadi, M. Y. (Died in 817 AH). Al-Qamoos al-muheet. 

Investigated by Tahqeiq al-Turath Office at Muasasat Ar-Resalah (Ar-Resalah 

Foundation). (Published in 1407 AH.). Beirut: Muasasat Ar-Resalah. 

Al-Ghazali, A. M. M. M. (Died in 505 AH). Al-Mostasfa. Investigated by 

Mohammed Sulaiman Al-Ashqar. (Published in 1417 AH.). Beirut: Muasasat 

Ar-Resalah. 

Al-Haythami, A. A. (Died in 807 AH). Mojamma‘ al-zawa’ed wa manba‘ al-

fowaed. (Published in 1402 AH.). Beirut: Dar Al Kettab Al-Arabi. 

Al-Hemairy, N. (Died in 573 AH). Shams al-‘ulum. Investigated by a group 

of researchers. (Published in 120 AH.). Damascus: Dar Al-Fekr. 

Al-Ḥiṣnī, T. A. A. (Died in 829 AH). Al Qawā‘id. Investigated by a group of 

researchers. (Published in , 1418 AH.). Riyadh: Alrushd Bookstore. 

Al-Ila‘im, S. K. (Died in  761 AH). Jame‘ at-tahseel fi ahkam al-maraseel. 

(Published in 1398 AH.). Baghdad: Wazarat Al-Awqaf Al-Iraqiyyah. 

Al-Iraqi, A. A. (Died in 826 AH.). Tuhfat at-tahseel fi dhkr rouwat al-

maraseel. Investigated by Ref'at Fawzi. (Published in 1420 AH.). Riyadh: 
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Al-Bayhaqi, A. A. (Died in 458 AH). As-Sunan as-sughra. Investigated by 

Abdul-Mu’tei Qalaji. (Published in 1410 AH.). Karatshi: Islamic Studies 

University. 

Al-Bayhaqi, A. A. (Died in 458 AH). As-Sunan al-kubra. (Published in 1356 

AH.). India: Da’erat Al-Ma’ref Al-Uthmaniyah Press; Beirut: Dar Al-Ma’refah. 

Al-Bayhaqi, A. A. A. M. (Died in 458 AH). Al-Asma’ wa as-sefat. 

Investigated by Abdullah Al-Hashdi. (Published in 1414 AH.). Jeddah: Maktabet 

As-Sawadi. 

Al-Bayhaqi, A. A. (Died in 458 AH). Ma‘rifat as-sunan wa al-thaar. 

Investigated by Abdul-Matai Qalaji. (Published in 1411 AH.). Aleppo: Dar Al-

Awy; Cairo: Dar Al-Wafa. 

Al-Buhuti, M. Y. S. H. (Died in 1051 AH.). Sharh Muntaha Al-Iradat. 

Investigated by Abdullah Al-Torky. Published in 1421 AH.). Beirut: Muasasat 

Ar-Resalah. 

Al-Bukhari, M. I. (Died in 256 AH). At-Tareekh al-kabeer. Turkey: Al-

Maktabah Al-Islamiyah, Turkey. 

Al-Bukhari, M. I. (Died in 256 AH.). At-Tareekh al-awsat. Investigated by 

Tayseer Abu Hamid. (Published in 1426 AH.). Riyadh: Dar Ar-Rushd.  

Al-Bukhari, M. I. (Died in 256 AH). Al-Jama‘ As-Saheeh al-musnad men 

hadeeth Rasoul Allah salla allah alaihi wa salem wa sunnatehi wa ayameh. 

Investitaged by Muhamed Bin Zuhair An-Nasser. (Published in 1422 AH). 

Beirut: Dar Tuk An-Njah. 

Al-Buti, M. S. R. (1434 AH.). Dawabet al-maslaha al-‘amah fi ash-shari‘ah 
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Al-Asbahani, I. M. (Died in 535AH). At-Targheeb wa at-tarheeb. 

Investigated by Ayman Saleh. (Publisheed in 1414 AH.). Cairo: Dar Al-Hadith.  

Al-Baghawi, A. M. (Died in 317 AH). Mu‘jam as-sahabah. Investigated by 

Mohammed Al-Ameen Al-Jikni. (Published in 1421 AH.). Kuwait: Dar Al-

Bayan Bookstore. 

Al-Baghawi, A. (Died in 317 AH). Hadith Musa‘b ibn Abdullah Az-Zubairi. 

Investigated by Salih Allaham. (Published in 1424 AH.). Oman: Ad-Dar 

Alouthmaneyyah.  

Al-Bahūtī, M. Y. (Died in 1046 AH). Kashaf al-qin‘ ‘an matn al-iqna‘. 

Investigated by Helal Maselhi. Riyadh: Maktabat al-Naṣr al-Ḥadīthah. 

Al-Baji, S. K. S. A. A. A. (Died in 494 AH). Al-montaka: Sharah Al-

Muwatta’. (Published in 1332 AH.). Egypt: Matba‘at As-Saadah.  

Al-Barraz, A. A. (Died in 292 AH). Al-Bahr az-zakhar. Investigated by 

Mahfouz Ar-Rahman Zayn Allah. (Published in 1409). Beirut: Muasasat Ulum 

Al-Quran; Al-Madinah: Maktabet Al-Ulum Wa Al-Hekam. 

Al-Barraz, A. A. (Died in 292 AH). Al-Bahr az-zakhar. Investigated by Adel 

Bin Saad. (Published in 1424-1427 AH.). Al-Madinah: Maktabet Al-Ulum Wa 

Al-Hekam. 

Al-Bastawy, A. (Ed.) (1405 AH.). Ma‘refat ath-thiqat li-Al-‘Ajli bi-tarteeb 

Al-Haythami wa As-Sobki. Al-Madinah: Maktabat Ad-Dar.  

Al-Baydawi, A. O. (Died in 685 AH.). Tuhfat al-abrar fi sharh Masabeeh 

As-Sunnah. Investigated by a group of researchers. (Pubnlished in 1433 AH.). 

Kuwait: Wazarat Al-Awqaf Al-Kuwayteyah. 
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Adh-Dhahabi, M. A. (Died in  748 AH). Diwan ad-du‘fa’ wa Al-Matrukeen. 

Investigated by Hammad Al'Ansari. Makkah: Maktabat An-Nahdah Alhadithah. 

Adh-Dhahabi, M. A. (Died in  748 AH). Dhail diwan ad-du‘fa’ wa al-

matrukeen. Investigated by Hammad Al-Ansari. (Published in !406 AH.). 

Makkah: Maktabet An-Nahdat.  

Adh-Dhahbi, M. A. (Died in  748 AH). Sair a‘lam an-nubala’. Investigated 

by Shuaib Al-'Arna’ut et al.. (Published in 1404 AH.). Beirut: Muasasat Ar-

Resalah.  

Adh-Dhahabi, M. A. (Died in  748 AH). Al-kashif fi ma‘rifat man lahu 

riwayah fi al-kutub as-sittah. Investigated by Muhammed ‘Awwamah & Ahmad 

Al-Khatib. (Published in 1413 AH.). Jeddah: Dar al Qiblah and Quran Science's 

Foundation. 

Adh-Dhahabi, M. A. (Died in  748 AH). Ma‘rifat al-qurra’ al-kibar ‘ala at-

tabaqat wa al-a‘sar. Investigated by Mohammed Gad Al-Haq. Egypt: Dar Al-

Kitaab Al-Hadethah. 

Adh-Dhahabi, M. A. (Died in  748 AH). Al-mughni fi ad-du‘afa’. 

Investigated by Nureddin Atar. Qatar: Department of Islamic Heritage Revival.  

Adh-Dhahabi, M. A. (Died in  748 AH). Mizaan al-i‘tedal fi naqd ar-rejal. 

Investigated by Ali Al-Bajawi. (Published in 1382 AH.). Egypt: Al-Babi Al-Halabi.  

Al-‘Ala’i (Died in 490 AH). Al-Mokhtalitin. Investigated by Rifaat Fawzi. 

(Published in 1417 AH.). Cairo: Maktabat al-Khanjī. 

Al-‘Alai, S. (Died in 761 AH.). Talqeeh al-fuhum fi tanqeeh seyagh al-

‘umum. Investigated by Abdullah Ash-Shaikh. (Published in 1403 AH.). 
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Abstract: 

This research provided a definition of pricing, lexically and technically, and 

gathered the Prophetic Hadiths on it. The research investigated the chain of 

narration and the authenticity of these Prophetic Hadiths, judged them according 

to the principles of the Prophetic Hadith science, and explained what they 

indicated in relation to judging pricing in light of Hadith Imams and reliable 

schools and scholars. The research also explained when some Prophetic Hadiths 

become specifically relevant to a particular case or issue, and thus they can only 

be used in such case. It also showed that saying that pricing is permissible does 

not contradict the Hadiths forbidding it, for this can be regarded as acting in 

accordance with the context of the Hadith, considering the causes mentioned in 

the religious texts, and using the Hadiths in the appropriate way. In particular, 

the Prophetic Sunnah made the standard price legal to one of the two parties in 

some deals. Thus, the research explained the truth about pricing and highlighted 

the Prophetic Hadith indicating that forbidding pricing is not always general.    

Keywords: pricing; Prophetic Sunnah; Prophetic Hadith  
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 الطهارة والصالة ثواب يف مسائل اإلمام أمحد بن حنبل برواية احلسن بن 

 " مجعًا ودراسة "

 بدرية بنت صاحل السياريد. 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -كلية الشريعة -قسم الفقه 

                                                                   هـ1439/ 5/ 6 تاريخ قبول البحث:              هـ 1439/ 3/ 8تاريخ تقديم البحث: 

 

 

 

 ملخص الدراسة:

يتناول هذا البحث املسائل الفقهية اليت رواها احلسن بن ثواب عنن اماناأ د ن  ا بناب      

 ( ا الصالة.7( انها ا الطهارة، و)6( اسألة، )13الطهارة والصالة، وق  حتصل ل ّي )

املنفنريين بنبع    وُيع  احلسن بن ثواب ان املكثرين الرواية عن امااأ د  ، وانن  

 املسائل عنه.

( 7وبع  ال راسة الفقهية لتلك املسائل تنب  د  انا وا ن  ا روايتنه مل نهور املنذه  )      

 ( اسائل. 6اسائل، واا كا  ا هور املذه  على خال ها )
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 املقدمة:

ــ  شــرو       ــا    ــور ر إن احلمــد  حن دمــد حن و يســ عيستحن ويســ عور حن ويع

أيوسسا وسيئات أعمالساحن  ـ  هدـد  ا  ودـو ادد ـدمحن و ـ  هالـلا وـ  هـادم         

 وعلى آلت وصحبت وسلم. -  -لتحن وأشدد أن حممدًا عبد  و سولت 

رــت ال  هــأ أن الو ــت  ــ  أشــر  العلــوم وأالــداحن ولــت ادس لــة الع مــىحن    

إىل  عروــة عبــاد  ا  والوعــو  عســد مــدود حن و عروــة احلــ ل ادســلم هد ــدم 

 واحلرام واحلق والباطا.

هلذا الده  أن عيض لت علماء أوذارحن اا دـدوا     -تعاىل  -و   موظ ا  

ــو     ــرو  ع يمــةحن و س ــى ثلوــوا م ــاء رالو ــتحن م  ــر حن و ــ  هــ الء   ًااالع س غ ه

هـم ترامـًا و ديـًا اـ،مًاحن اإل ـام      ءثلوـوا و ا العلماء الذه  تصد وا اإل ا ةحن و

 .- محت ا  -أرو عبدا  أمحد ر  حممد ر  مسبا 

وعد  وى عست ت  ذتت الكم الكبري    ادسائا الو ديـةحن و ـان  ـ  هـ الء     

حن الـذم  ـان  ـ  ثـوام اإل ـامحن و ـان لـت        الـ عل   ال   يذ احلس  ر  مواب

ت   مجع هـذ  ادسـائا الـو  واهـا     ردا غري حن ولذا  غب  سائا  با  مل جييء

 سـائا  ومسي ـت    الطدا   والصـ     ثـث وامـد    أمكام ع  اإل ام أمحد  

مجعــًا  اإل ــام أمحــد رــ  مسبــا ررواهــة احلســ  رــ  مــواب   الطدــا   والصــ   

 .ود اسة( 

 أسباب اث يا  ادواوع:

 مجع ادسائا الو  واها احلس  رـ  مـواب عـ  اإل ـام أمحـدحن ميـث       - 1

 إيدا   ورعة     أ الو ت واحلدهثحن ود اس دا د اسة و دية   ا ية.

   مجع ادسائا الو  واها احلس  ر   -ويما اطلعت عليت  -مل أاد  - 2

 موابحن  غم أيت     با  ت  يذ اإل ام أمحدحن و   ادكثره    الرواهة عست.
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 أهدا  ادواوع:

ةحن ورلك ر سديا الوصـول  ثد ة الو ت عا ةحن وادذهأ احلسبلي ثاص - 1

 إىل  سائا اإل ام أمحد     واهة احلس  ر  مواب ر أليف  س  ا.

والـو   - محت ا   -إررا  أهمية ادسائا الو تروى ع  اإل ام أمحد  - 2

 تعد أساسًا رين عليت ادذهأ.

  سدج البحث:

ــسدج ثــام رد اســة ادســائاحن       ــسداصحن   ــى   ســرت   هــذا البحــث عل

 البحث. و سدج عام  

 ادسدج اخلام رد اسة ادسائا:

 أواًل: توميق يص الرواهة.

 ماييًا: ر ر الرواهات األثرى ع  اإل ام أمحد   ادسألة.

 مالثًا: ر ر  كاية الرواهة   ادذهأ.

 األثرىحن ود اس دا د اسة و دية. الو دية  ارعًا:   ا ية الرواهة رادذاهأ

 أ ا ادسدج العام للبحث:

على ادـذاهأ الو ديـة ادع ـ  حن ور ـر األعـوال   ادسـألة ويسـبة         االع صا 

ال ول إىل عائلتحن  ع توميق رلك      ايتحن واالع ماد على ادرااـع وادصـاد    

األصليةحن وخترهج األمادهث وريان د ا دا إن  ايت   غري الصحيحصحن  مـا  

 ترمجت لألع م غري ادشدو ه .

 ت سيمات البحث:

 ث     د ة ومتديد و بحثص وثامتة.ول د ااء البح

 .اد د ة وويدا أهمية ادواوع وأسباب اث يا   وأهداوت وثط ت 

 :ال مديدحن وويت  بحثان 
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o .ادبحث األول: ترمجة احلس  ر  مواب 

o       محـت   -ادبحث الثايي: أهمية ادسائـــا الـو تـروى عـ  اإل ـام أمحـد 

 تلك ادسائا.وريان  كاية  سائا احلس  ر  مواب رص  -ا  

    ادبحــث األول: ادســائا الــو  واهــا احلســ  رــ  مــواب عــ  اإل ــام

  طالأ: س ةأمحد     اب الطدا  حن وويت 

o :اداء ادس عما    وع احلدث. ادطلأ األول 

o   :عراء  السوساء لل رآن عسد اي طاع الدم.ادطلأ الثايي 

o تصوح احملدث للمصحف ركمت.لثادطلأ الثا : 

o لبس العما ة غري احملسكة.رعراادطلأ ال : 

o د  احليض. غالأ: ا سادطلأ اخل  

o س: إل اء  ا مل ه بص ويت اخللق.سادادطلأ ال 

   ادبحــث الثــايي: ادســائا الــو  واهــا احلســ  رــ  مــواب عــ  اإل ــام

  طالأ: س ةأمحد     اب الص  حن وويت 

o  :ال عليس رالوار.ادطلأ األول 

o لة.ادطلأ الثايي: اجلدر رالبسم 

o  :صلى وأمدث رعد عالاء تشدد .ادطلأ الثالث    

o الرتتيأ   عالاء الووائت  ع ايق الوعت.رارعادطلأ ال : 

o ه طع الص    رو  الكلأ األسود وادرأ  واحلما .ا سادطلأ اخل : 

o وعت ال كبري اد يد.سادسادطلأ ال : 

 .اخلامتة وويدا أهم الس ائج 

 

 



 

 

174 
 مجعًا ود اسة -  سائا اإل ام أمحد ر  مسبا ررواهة احلس  ر  مواب   الطدا   والص  

 السيا م رد هة رست صاحلد. 

 

 ادبحث األول

 وابترمجة احلس  ر  م

 امست ويسبت:

احلس  ر  مواب ر  علي الثعل  أو ال عل  اد،ر يحن أرو علي
 1)

. 

 صواتت ومساء العلماء عليت:

شدهد. عـال:  سـت إرا    يٌس ان شي،ًا اليا ال د حن و ان لت رأري عبدا  ُأ

دثلت إىل أري عبدا  ه ول لي: إيي أوشـي إليـك  ـا ال أوشـيت إىل ولـدم وال      

عبـدا : إن عمـر رـ      الرسـت لت: لك عسدم  ا عال العبـاس   إىل غريهمحن وأعول

وإن أعش  حنو د رهأ ْتُ اخلطاب هكر ك وه د ك و  توشص لت سرًاحن وإن َأ

ول  أمدث ردا عسك ها أرا عبدا . ويوشي إليت أشـياء  ـثري حن و ـان عسـد  عـ       

ردا غري  أري عبدا  ا ء  بري ويت  سائا  با  مل جييء
 2)

. 

البعدادم اخلطيأ عال
 3)

: "عال لسـا أرـو احلسـ  الـدا عطين    
 4)

: احلسـ  رـ    

                                      
ــداد   1  ــا هد رعـ ــر: تـ ــة (8/242( هس ـ ــات احلسارلـ ــ م (حن 1/352حن طب ـ ــا هد اإلسـ تـ

 .(1/318اد صد األ شد   (حن6/313 

عرووـة إع مـادًا علـى    و اح حم ـق طب ـات احلسارلـة أيـت  الـ عل ( يسـبة لل بيلـة العرريـة اد        

 السسد اخلطية و ا و د   تا هد رعداد.

 (.1/353( هس ر: طب ات احلسارلة  2 

( أرو ركر أمحد ر  علي ر  مارت ر   ددم اخلطيـأ البعـدادمحن  ـ   بـا  الشـاوعيةحن      3 

 هـ.463صامأ ال صاييفحن وثامتة احلواظحن تو  سسة 

 (.1/172ي  األع م لل   لحن (10/175هس ر: تا هد اإلس م  

علي ر  عمر ر  أمحد ر   دـدم حن أرـو احلسـ  الـدا عطينحن اي دـى إليـت علـم األمـر         ( 4 

وادعروة رعلا احلدهث وأمساء الراالحن تو  سسة مخس ومثايص وم مثائة. هس ـر: تـا هد   



 

 
175 

 الشرعيةجملة العلوم 

 هـ1440 واخلمسون شوال الثالث العدد

 
 

ل  رعدادم م ةحن وعال أرو ركر اخل لعمواب ال 
 1)

: احلسـ  رـ  مـوابحن شـيد     

 بريحن اليا ال د "
 2)

. 

 شيوثت:

  وى احلس  ر  مواب ع   ثري    العلماءحن و   أرر هم:

عما  ر  عثمان احلل : أرو عثمانحن هروم الرعائق - 1
 3)

. 

ه هــد رــ  هــا ون الواســطي: ه هــد رــ  هــا ون رــ   ارمحن أرــو ثالــد     - 2

مسيوـة و الـك والثـو محن     السلميحن ماوظ      للحدهث الصحيححن مسع أرا

و وى عسـت أمحـد رــ  مسبـا ونيــى رـ   عـصحن ولــد سـسة مثــان عشـر  و ائــةحن        

وتو  سسة ست و ائ ص
 4)

. 

اـر   تدـذهأ   عبدالرمح  ر  عمرو ر  ابلـة البصـرم: عـال ارـ  م     - 3

ال دذهأ: "أمد الالعواء"
 5)

. 

إرراهيم ر  مح   اددهين ال رريم: أرو إسـحا،حن وهـو ارـ  محـ   رـ        - 4

                                                                                    
 (8/576(حن تا هد اإلس م 13/487رعداد  

عساه ـت إىل اجلمـع لعلـوم      ر( أرو ركر أمحد ر  حممد ر  ها ونحن هل أ راخل لحن صـ 1 

اإل ام أمحد وطلبدا وساور ألالداحن تو  سسة إمـدى عشـر ومـ ث  ائـة. هس ـر: تـا هد       

 (.8/65(حن الوا  رالوويات  3/1041(حن رعية الطلأ   تا هد ملأ  6/300رعداد  

 (.8/242( تا هد رعداد  2 

ــذهيا علـــى   ـــأ اجلـــر  وا حن (8/518( هس ـــر: الث ـــات الرـــ  مبـــان   3  ل عـــدها ال ـ

 1/211.) 

(حن اجلـواهر ادالـيئة   طب ـات احلسويـة     9/295( هس ر: اجلر  وال عـدها ألرـي مـا      4 

 2/220.) 

 5  )12/436.) 



 

 

176 
 مجعًا ود اسة -  سائا اإل ام أمحد ر  مسبا ررواهة احلس  ر  مواب   الطدا   والص  

 السيا م رد هة رست صاحلد. 

 

حممد ر  ارـ  محـ   رـ   صـعأ رـ  الـ رري رـ  العـوامحن عـال نيـى رـ   عـص:             

إرراهيم ر  مح   ال رريم م ةحن ور ر ار  أري ما    اجلر  وال عدها: "سـئا  

. وســئا عــ  إرــراهيم رــ  محــ   وإرــراهيم رــ  ادســذ   أرــي عســت و ــال: صــدو،

و ال:  ايا    ا رص ومل تك  هلما تلك ادعروة راحلدهث"
 1)

. 

 ت  يذ :

  وى ع  احلس  ر  مواب مجاعة  سدم:

إمساعيا حممد الصوا : إمساعيـا رـ  حممـد رـ  إمساعيـا الصـوا حن        - 1

 ـائ صحن تصـد  ربعـداد    أرو علي السحومحن صامأ اد دحن ولـد سـسة مثـان وأ رعـص و    

إلعراء األدبحن و ان واسع الرواهةحن تو  سسة إمدى وأ رعص وم ث  ائة
 2)

. 

حممد ر  عمرو الب،رتم: حممد ر  عمرو ر  الب،رتمحن أرـو اعوـر الـر ا حن     - 2

ولد سسة إمدى ومخسص و ائ صحن وتو  سسة تسع وم مص وم ث  ائة
 3)

. 

رو م: أرو ال اسـمحن ادعـرو  ثـا ض    عبدا  ر  حممد ر  إسحا، اد - 3

 أستحن تو  سسة تسع وعشره  وم ث  ائة
 4)

. 

اعور ر  عبدا  ر  جماشع الب ا  اجلراايي: أرو حممد - 4
 5)

. 

هوم اجلمعة   مجـادى األوىل   - محت ا   -تو  احلس  ر  مواب  وواتت:

سسة مثان وس ص و ائ ص
 6)

. 

                                      
(حن اجلر  وال عدها الر  أري مـا   1/100( هس ر: تا هد ار   عصحن  واهة ار  حمر   1 

 2/95.) 

 (.1/246السحا    يبا أ(حن إيبا  الروا  على 7/301( هس ر: تا هد رعداد  2 

 (.4/222( هس ر: تا هد رعداد  3 

 (.11/346( هس ر: تا هد رعداد  4 

 .179( هس ر: تا هد اراان: 5 

اد صـــد األ شـــد  (حن1/354طب ـــات احلسارلـــة   حن(8/242( هس ـــر: تـــا هد رعـــداد  6 
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 ادبحث الثايي

 و تروى ع  اإل ام أمحد وريان  كايةأهمية ادسائا ال

  سائا احلس  ر  مواب رص تلك ادسائا

 أهمية  سائا اإل ام أمحد:

تك سأ ادسائا الو ديـة ادس ولـة عـ  اإل ـام أمحـد  كايـة ع مـى وأهميـة         

   ىحن ورلك ألسباب عد حن    أرر ها:

لك أن اإل ام أمحد مل هدّون و دتحن رـا  ـان ال هـرا  وهسدـى عسـتحن لـذ       - 1

 ان تدوه  هذ  ادسائا موظ لو ت اإل ام أمحـدحن  مـا أيدـا هـي السـبيا لس ـا       

 و ت اإل ام.

تعــدن يصــًا   ادــذهأ احلسبلــيحن   - محــت ا   - ســائا اإل ــام أمحــد   - 2

وأساسًا رسى عليت األصـحاب و ـت اإل ـامحن لـذلك صـا ت  راعـًا  ـ  ادرااـع         

 األصلية للو ت.

ة العلميــة لا ــام أمحــدحن ورــرو     علمــي  تــ   هــذ  ادســائا ادكايــ  - 3

 ه ت واه ما ت رالدليا.ااحلدهث والو ت وعس

تنعلمسا هذ  ادسائا أن احلق أمق أن ه بعحن وأن الراـوع إليـت ال ه ـد      - 4

   العامل  دما تعددت آ اؤ    ادسألة الوامد .

حن  - محــت ا   - عروــة اد  ــدم واد ــأثر  ــ   واهــات اإل ــام أمحــد    - 5

 ورلك    ث ل الرواهات الو تسص على رلك.

 ـ  ادسـائاحن وآثـر     - محـت ا    - عروة  ا  اع عسـت اإل ـام أمحـد     - 6

 أعوالت   ادسألة.

 

                                                                                    
 1/318.) 
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  كاية ادسائا الو  واها احلس  ر  مواب:

هنعد احلس  ر  مواب  ـ  أ ثـر ت  ـذ  اإل ـام ي ـً  للمسـائا عسـتحن رـا أن         

ســت غــري حن وعــد ر ــر  ادــرداوم هســام  ســائا مل هروهــا ع
 1)

  اإليصــا   ــ   

ادكثره حن ااء   اإليصا : "احلس  ر  مواب ي ـا عـ  اإل ـام أمحـد  سـائا      

 ثري   با "
 2)

. 

ور ر أرو إسحا، ر   ولـح 
 3)

  اد صـد األ شـد عسـت: "و ـان عسـد  عـ         

ردا غري " أري عبدا  ا ء  بري ويت  سائا  با  مل جييء
 4)

. 

 

 *      *     * 

 

                                      
إليصـا   ( ع ء الده  أري احلس  علي ر  سليمان ادرداومحن لـت  صـسواتت الشـدري   ا   1 

 وتصحيح الوروع وغري رلكحن تو  سسة مخس ومثايص ومثان  ائة.

 (.1/101هس ر: اجلوهر ادسالد   طب ات   أثرم أصحاب أمحد  

 2  )12/284.) 

( إرراهيم ر  حممد ر  عبدا  ر   ولححن ررهـان الـده  أرـو إسـحا،حن شـيد احلسارلـة         3 

. هس ـر:       لواتت: شر  اد سعحن هـ884عصر حن و يت أصوليحن ولد وتو  رد شق سسة 

 (.1/100 عام اد لوص  حن (1/64األع م لل   لي  

 4  )1/318.) 
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 ادبحث األول

  طدا ادسائا الو  واها احلس  ر  مواب ع  اإل ام أمحد     اب ال

 :ادطلأ األول

 اداء ادس عما    وع احلدث

ااء   االي صا    ادسائا الكبـا : "ادـاء ادسـ عما    وـع     يص الرواهة: 

احلدث طاهرحن ...وي ا صاحل
 1)

ال لـ ص  ع  أمحد   اسـأ ايعمـس ويمـا دون     

ال جي ئت عـد اسـس ادـاءحن وي ـا عسـت احلسـ  رـ  مـواب: إن أصـاب مورـك  سـت            

واغسلتحن وهذا هدل على ساس ت."
  2)

   

 الرواهات الوا د  ع  اإل ام أمحد   هذ  ادسألة:

 و د ع  اإل ام أمحد   هذ  ادسألة م ث  واهات:

 طدر.اداء ادس عما    وع احلدث طاهر غري الرواهة األوىل: 
  3) 

ادــاء ادســ عما    وــع احلــدث ســسحن وهــي الــو  واهــا الرواهــة الثاييــة: 

احلس  ر  مواب.
  4) 

اداء ادس عما    وع احلدث طدو . الرواهة الثالثة:
  5)

 

 واهة احلس  رـ  مـواب علـى ثـ   ادـذهأحن       كاية الرواهة   ادذهأ: 

                                      
صاحل ر  أمحد ر  حممد ر  مسباحن أرو الوالاحن عااي أصبدانحن تـو  سـسة مخسـة     (1 

ــ  أرــي مــا       ــا هد أصــبدان 4/394وســ ص و ــائ ص. هس ــر: اجلــر  وال عــدها الر (حن ت

 1/409.) 

 2)  1/498) 

 (1/36(حن اإليصا  1/101(حن ادم ع شر  اد سع  1/23هس ر: ادعين   (3 

 (1/36(حن اإليصا  1/32(حن الشر  الكبري  1/23هس ر: ادعين    (4 

 (1/71(حن الوروع 1/101هس ر: ادم ع شر  اد سع  (5 
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مدث ويت  واه ـان: األوىل:   ااء   ادم ع شر  اد سع: "  اء  س عما    وع

طـــاهر غـــري  طدـــرحن... واألوىل أصـــح   ادـــذهأ."
  1)   

حن و   الوـــروع: "وان 

اس عما    وع مدث وطاهر ي لت واث ا   األ ثر."
  2) 

حن و  اإليصا : " ادـاء  

ادس عما    وع مدث...هسلبت الطدو هة ويصري طاهرًا حن وهـو ادـذهأ وعليـت    

مجاهري األصحاب."
  3) 

   ا ية الرواهة رادذاهأ األثرى:

  مكـم ادـاء ادسـ عما    وـع احلـدثحن       - محدم ا   -اث لف الو داء 

 على م مة أعوال:

ال ول األول: ادـاء ادسـ عما    وـع احلـدث طـاهر و طدـرحن جيـو  اسـ عمالتحن         

وهو  ذهأ ادالكية
 4) 

و عول عسد الشاوعية
 5)  

و واهة عسد احلسارلة 
 6)

. 

ل الثـايي: ادـاء ادسـ عما    وـع احلـدث طـاهرحن ال جيـو  اسـ عمالتحن         ال و

وهو  ذهأ احلسوية
 7)

والشاوعية 
 8)

واحلسارلة 
 9)

وعول عسد رعض ادالكية 
 10)

. 

                                      
 1) / 101) 

 2)  1/71) 

 3)  1/36) 

ري . هس ـر: اإلشـرا  علـى يكـت     ورهأ ادالكيـة إىل  راهـة اسـ عمالت  ـع واـود غـ       (4 

 (1/174(حن الذثري  1/9(حن ع د اجلواهر الثميسة  1/175 سائا اخل    

 (1/44(حن البيان    ذهأ الشاوعي 1/296هس ر: احلاوم الكبري  (5 

 (1/71(حن الوروع 1/101هس ر: ادم ع شر  اد سع  (6 

(حن البساهة 1/15هر  السري  (حن اجلو1/48هس ر: اللباب   اجلمع رص السسة والك اب  (7 

 ( 1/99(حن البحر الرائق 1/395شر  اهلداهة 

ــبري   (8  ــاوم الكــــ ــر: احلــــ ــذب 1/296هس ــــ ــذهأ  228(حن اددــــ ــان    ــــ (حن البيــــ

 (1/149(حن اجملموع 1/44الشاوعي 

ــا     (9  ــائا الكبـــــــ ــا    ادســـــــ ــر: االي صـــــــ ــر   1/498هس ـــــــ ــع شـــــــ (حن ادم ـــــــ

 (1/36(حناإليصا  1/101اد سع 

 (1/175     سائا اخل   هس ر: اإلشرا (10 
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ال ول الثالث: اداء ادس عما    وـع احلـدث سـسحن وهـو  واهـة عـ  أرـي        

مسيوة
 1)

وأمحد 
 2)

. 

 أدلة األعوال:

 ا هلي:اس دل أصحاب ال ول األول مب

 أواًل: اس دلوا على أن اداء ادس عما    وع احلدث طاهر: 

ــت     ــا: عولـ ــاءحن و سدـ ــا   ادـ ــوا د    طدـ ــة الـ ــوم األدلـ ــدليا األول: عمـ الـ

تعاىل:  وأي لسا    السماء  اء طدو ((
  3) 

 صلى ا  عليت وسـلم:  -حن وعولت  

" اداء طدو  ال هساست شيء."
 4)   

       عــال: اــاء  ســول ا    -  اــي ا  عســت -الــدليا الثــايي: مــدهث اــارر 

هعـودييحن وأيـا  ـرهض ال أع ـاحن و واـأ وصـأ         -  صلى ا  عليت وسـلم  -

علي    واوئتحن وع لت..."
  5)

 

                                      
ووي  واهة احلس  ر   هاد ساسة  عل ةحن وعسد أرـي هوسـف فووـة. هس ـر: االث يـا        (1 

 (1/48(حن اللباب   اجلمع رص السسة والك اب  1/16ل عليا اد، ا  

 (1/36(حن اإليصا  1/32(حن الشر  الكبري 1/23هس ر: ادعين  (2 

 (48سو   الورعانحن آهة  (3 

(حن والرت ـذم  66( 1/17  أرو داود     اب الطدا   راب  ا ااء   رئر رالاعة  وا (4 

( وعـال:" هـذا   66( 1/122    اب الطدـا   رـاب  ـا اـاء   أن ادـاء ال هساسـت شـيء        

(حن عـال البعـوم   شـر     326( 1/174مدهث مس "حن والسسائي راب ر ر رئر رالـاعة  

ــسة  ــ    2/61السـ ــال ارـ ــحيح" حن وعـ ــ  صـ ــدهث مسـ ــذا مـ ــسري   (:"هـ ــد  ادـ ــ    البـ ادل ـ

 (:" صحيح".1/45(:"هذا احلدهث صحيح" حن وعال األلبايي   إ واء العليا  1/381 

واوء    -صلى ا  عليت وسلم– وا  الب،ا م     اب الواوء راب صأ الس   (5 

 (.194( 1/50على ادعمى عليت 
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صـلى ا  عليـت وسـلم علـى اـارر ادـاء الـذم         -وات الداللة: صأ الس  

 تواأ رت دليا على طدا تتحن ولو  ان سسًا مل هوعا.

حن و ـد  ـايوا إرا    - اـوان ا  علـيدم   -لـث:  ـا مبـت عـ  الصـحارة      الدليا الثا

 ادوا ه   لون على واـوئت   - صلى ا  عليت وسلم -تواأ الس  
 1)  

وهـذا دليـا   حن 

على طدا   اداء ادس عماحن ميث مل ميسعدم ولو  ان سسًا دسعدم .
  2)

 

اـي ا     -الدليا الرارع: احملدث لـيس سسـًاحن رـدليا مـدهث أرـي هرهـر       

وأيا اسأحن وأثـذ ريـدمحن     - صلى ا  عليت وسلم -عال: "ل يين الس   -عست

ومشيت  عت م ى ععدحن َواْيَسَلْلُتحن وأتيت الرماحن واغ سـلت مـم ائـت وهـو     

عاعدحن و ال: أه  أيت ها أرا ِهّر؟ و لـت لـتحن و ـال: سـبحان ا  هـا أرـا ِهـّر إن        

اد    ال هساس."
  3)

  

اء ادس عما لروع احلدث لـو  ـان سسـًا للـ م  ـ  رلـك       الدليا اخلا س: اد

ساسة  ا ت اطر    واوئت على ميارتحن ومل ه ا رذلك أمد.
  4)

 

 ماييًا: اس دلوا على أن اداء ادس عما لروع احلدث  طدر لعري  مبا هلي:

عال: "اغ سا رعـض    -   اي ا  عست  - الدليا األول: ع  ار  عباس 

  َاْوَسـة   -   عليت وسـلم صلى ا -أ واج الس  
 5) 

صـلى ا    -حن واـاء الـس    

لي واأ  سدا أو هع سا و الت لت: ها  سول ا  إيي  سـت اسبـًاحن    -عليت وسلم 

                                      
 (189( 1/49س  وا  الب،ا م     اب الواوء راب اس عمال والا واوء السا (1 

 (1/16هس ر: االث يا  ل عليا اد، ا   (2 

 (285( 1/65 وا  الب،ا م   اب العسا راب اجلسأ ميشي وخيرج   السو،  (3 

 (1/498هس ر: االي صا    ادسائا الكبا   (4 

ــة. هس ــر: الصــحا       (5  ــَعةحن وأع ــم ال صــاع اجَلْوَس ــة:  الَ ْص ــاج 5/2092اجَلْسَو (حن ت

 (34/359العروس  
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و ال: إن اداء ال ُهْاِسأ."
  1)  

  

طدـا   ادـاء ادسـ عما      - صلى ا  عليـت وسـلم   -وات الداللة: رّص الس  

االغ سال  ست.   وع احلدثحن وصحة الواوء و
  2)  

  

أيـت  سـح     - صـلى ا  عليـت وسـلم    -الدليا الثـايي:  ـا  وم عـ  الـس      

ررأست    والا  اء  ان   هد .
  3)

 

الدليا الثالث: أن  ا اس عمال مل هس ا اداء ع  صواتتحن ال ه مر   طدو ه ت.
  4)

 

ألعالـاء  الدليا الرارع: ال ياس على اداء ادس عما لل  دحن جبـا ع   عـا  ا  

الطاهر .
  5)  

  

الدليا اخلا س:  اء ه دم العرضحن و  خيرج ع  مكمـت ر أدهـة العـرض    

ويتحن  الثوب هصلى ويت  را ًا.
  6) 

 واس دل أصحاب ال ول الثايي مبا هلي:

 اس دلوا على أن اداء ادس عما    وع احلدث طاهرحن رأدلة ال ول األول السار ة.

                                      
(حن وارـ   ااـت   ـاب    68( 1/18 وا  أرو داود   اب الطدـا   رـاب ادـاء ال جيسـأ       (1 

(حن و الرت ـذم   ـاب   370( 1/132الطدا   وسسسدا راب الرثصة روالا واـوء ادـرأ     

( وعال:" هذا مدهث مس  صحيح"حن وعال 65( 1/121الطدا   راب الرثصة   رلك 

 ساد  صحيح" (:"إس1/64األلبايي   إ واء العليا  

 (1/175هس ر: اإلشرا     سائا اخل     (2 

 -صـلى ا  عليـت وسـلم   – وا  أرو داود     اب الطدا   راب صوة واـوء الـس     (3 

 (:"إسساد  مس "1/216(حن عال األلبايي   صحيح أري داود  130( 1/32 

 (1/175هس ر: اإلشرا     سائا اخل     (4 

 (1/101د سع هس ر: ادم ع شر  ا (5 

 (1/44هس ر: البيان    ذهأ الشاوعي  (6 
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 وعلى  ويت غري  طدر مبا هلي:

أن   - صـلى ا  عليـت وسـلم    -لدليا األول: مـدهث:" يدـى  سـول ا     ا

تع سا ادرأ  روالا الرااحن أو هع سا الراا روالا ادرأ ."
  1)  

  

صـلى ا    -وميك  أن هساعش: أن احلدهث  وعو حن وال هصح  وعت للس  

صــلى ا  عليــت  -حن وهــو فــالف لألمادهــث الثار ــة عــ  الــس    -عليــت وســلم

   اغ سالت  ع أ واات   إياء وامدحن أو رواللدم. -وسلم 
  2)

  

ــايي: "أن الصــحارة    ــدليا الث ــيدم  -ال ــاورون    -  اــوان ا  عل ــايوا هس  

ــا حن وكــايوا هســ عملون  ــا  عدــم  ــ  ادــاء اســ عمال إتــ         وتالــيق ردــم ادي

                                      
(حن 81( 1/21 وا  أرو داود     اب الطدـا   رـاب الواـوء روالـا واـوء ادـرأ          (1 

(حن 374( 1/133وار   اات   اب الطدا   وسسسدا راب السدي عـ  والـا واـوء ادـرأ      

  ث صـــة  (:"ســسد  ايـــد"حن وعـــال الســـووم 1/17عــال الـــذه    تس ـــيح ال ح يـــق   

–(:"وصا   اعيوت:  ست مدهث احلكم رـ  عمـرو "يدـى  سـول ا      1/200األمكام 

أن ه واأ الراا روالا طدو  ادـرأ " وعـ  ارـ  سـراس "يدـى       -صلى ا  عليت وسلم

أن هع سا الراا روالا طدو  ادرأ  وادـرأ  روالـا    -صلى ا  عليت وسلم– سول ا  

" ... وعــال الرت ــذم   األول أيــت مســ  وثالوــت  طدــو  الراــاحن ولكــ  هشــرعان مجيعــاً 

اجلمدو . وعال الب،ا م: مدهث احلكم ليس رصحيح حن عال: والصحيح   مدهث ارـ   

سراس أيت  وعو  عليت و    وعـت و ـد أثطـأ." حن وعـال األلبـايي   صـحيح سـس  أرـي         

ل (:"إسساد  صحيح على شرطدماحن ...وعد أعا احلدهث أيت  وعو  حن وعا1/144داود 

 الدا عطين وتبعت البيد ي أيت أوىل رالصواب." 

(حن ع  ار  323( 1/257 وى  سلم     اب احليض راب االغ سال روالا ادرأ    (2 

 ـان هع سـا روالـا  يمويـة." و هس ـر: رداهـة        –صلى ا  عليت وسـلم  –عباس "أن الس  

 (1/38اجمل دد 
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وإ اعةحن ولـو اـا  اسـ عمالت ماييـًا ال  سعـوا   ـ  إ اع ـت واسـ عملو  ماييـًاحن ومل          

ا عسدم موظ اداء ادس عما و ادثا   للواوء."هس 
  1)  

  

يوعش: أن الصحارة  ايوا ه  صدون   الواوءحن و ان رعض السـلف إرا  

تواأ ال هكـاد هبلـا األ ضحن وعلـى هـذ  احلـال ال ميكـ  مجعـتحن ولـو أ كـ           

مجعت لكان   رلك  ش ة ع يمةحن  ما أن  ويـت ال جيمـع ال هـدل علـى أيـت ال      

ه طدر رت.
  2) 

  

الدليا الثالث: اداء ادسـ عما    وـع احلـدث  ال عسـت اسـم ادـاءحن وأشـبت        

اد عري رال عوران.
 3)  

  

وميكــ  أن هســاعش: ال يــاس  ــع الوــا ،حن وادــاء ادــ عري رــال عوران تعــريت   

صـواتتحن وــ ال عسـت اســم ادــاءحن عـ   ادســ عما    وــع احلـدثحن ولــم تــ عري     

 صواتت ومل ه ل عست اسم اداء.

  دل أصحاب ال ول الثالث مبا هلي:واس

 -عـال: عـال  سـول ا       -  اي ا  عست - الدليا األول: ع  أري هرهر 

:" ال هبول  أمد م   اداء الدائمحن و ال هع سا ويت     -صلى ا  عليت وسلم

اجلسارة."
  4)

 

وات االس دالل: مر ة االغ سال   ادـاء ال ليـا لامجـاع أن ادـاء الكـثري      

هساسحن ولوال أن اداء ال ليا هساس راالغ سال مل هك  للسدي  عسى. ال
  5) 

                                      
 (1/101هس ر: ادم ع شر  اد سع  (1 

 (1/208وعة أمكام الطدا   هس ر:  وس (2 

 ( 1/101هس ر: ادم ع شر  اد سع  (3 

 (70( 1/18 وا  أرو داود     اب الطدا   راب البول   اداء الرا د  (4 

 (1/99هس ر: البحر الرائق  (5 
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ــت    ــف وي ــظ ف ل ــذا اللو ــاعش: احلــدهث رد وهس
 1)

ــول    حن والصــحيح: " ال هب

 أمد م   اداء الدائم الذم ال جيرم مم هع سـا ويـت"  
 2)

حن وعلـى وـرض صـحة    

 اللوظ ودو حممول على أن ال هع سا  ست رعد ال بول ويت.
 3  )

 

ا الثايي: اداء ادس عما    وـع احلـدث سـسحن ألن الواسـد  ـ  ادـاء       الدلي

الذم ال ُهطِدر هو الساس.
  4)

 

ميك  أن هساعش: ال هسلم لكم أن ادـاء ادسـ عما ال ُهطِدـرحن ودـو اسـ دالل      

   حما اخل  .

وا   -:  ه دــر  ــ  ثــ ل عــرض األعــوال وأدل دــا أن الــرااح   الرتاــيح

لحن ال ائــا رــأن ادــاء ادســ عما    وــع احلــدث طــاهر   هــو ال ــول األو  -أعلــم

 وُ طِدرحن ل و  أدل دم وس   داحن     ارا اعف أدلة األعوال األثرى.

                                      
أن هذا احلـدهث  وا  هكـذا أرـو داود   سـسست     : " (152/ 1  عال السووم   اجملموع (1 

 - صلى ا  عليت وسلم-عا ن ع  أريت ع  أري هرهر  ع  الس      واهة حممد ر  

صـلى ا  عليـت   -: و وا  الب،ا م و سلم   صـحيحيدما عـ  أرـي هرهـر  عـ  الـس        

ال :" و   واهـة دسـلم    :ال هبول  أمد م   ادـاء الـدائم مـم هع سـا  سـت      :"عال –وسلم 

ه ساولـت   :عـال  ؟ يف هوعـا :هرهر  و يا ألري  حنهع سا أمد م   اداء الدائم وهو اسأ

 واهة احلواظ    أصحاب  :عال البيد يحن وداتان الرواه ان ث    واهة أري داود  "تساواًل

 ."أري هرهر   ما  وا  الب،ا م و سلم

 (239( 1/57 وا  الب،ا م     اب الواوء راب البول   اداء الدائم  (2 

 (1/300هس ر: احلاوم الكبري   (3 

 (1/32ر: الشر  الكبري هس  (4 
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 ادطلأ الثايي

 عراء  السوساء لل رآن عسد اي طاع الدم

 يص الرواهة: 

ر ر ادرداوم
 1)

  اإليصا   ا يصت: "وي ا ارـ  مـواب: ت ـرأ السوسـاء إرا      

دون احلائضحن واث ا   اخل لاي طع د دا 
 2)

"
 3)

  . 

 ر ر الرواهات لا ام أمحد   هذ  ادسألة:

 م ث  واهات: - محت ا   -و د   هذ  ادسألة لا ام أمحد 

نرم عـراء  ال ـرآن عبـا االغ سـال  طل ـًاحن وهـي ادـذهأ         الرواهة األوىل:

وعليت مجاهري أصحاب أمحد
 4)

. 

عبـا االغ سـالحن اث ا هـا    للحـائض والسوسـاء   ء  تبا  ال را الرواهة الثايية:

ال ااي وهي    ادوردات
 5)

. 

حن وهي الرواهـة  عسد اي طاع الدم هبا  للسوساء دون احلائض الرواهة الثالثة:

الو  واها احلس  ر  مواب
 6)

 واث ا ها اخل ل.   

   كاية الرواهة   ادذهأ:

 اإليصـا : "ومل  تعد  واهة احلس  ر  مواب على ث   ادذهأحن ااء  

هبح غريهما م ى تع سا هذا ادذهأ  طل ًاحن وعليت مجاهري األصحاب وعطع 

                                      
 ( سبق ترمج ت.1 

 ( سبق ترمج ت.2 

 (.1/349( اإليصا   3 

 (.1/349( هس ر: اإليصا   4 

 (.1/261ادبدع   حن(1/396الوروع   ( هس ر:5 

 (.1/349اإليصا    (حن1/261ادبدع  حن (1/396( هس ر: الوروع  6 
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رت  ثري  سدم"
 1)

. 

   ا ية الرواهة رادذاهأ األثرى:

ال جتو  عراء  ال رآن  طل ًاحن وهـو  ـذهأ مجدـو  العلمـاء      ال ول األول:

   احلسوية
 2)

حن والشاوعية
 3)

حن واحلسارلة
 4)

الكيةحن وادع مد عسد اد
 5)

. 

عسد  حن وهو عوٌل طل ًا جتو  عراء  ال رآن للحائض والسوساء ال ول الثايي:

ادالكية
 6)

حن و واهة ع  أمحد
 7)

. 

وهـو  حن عسد اي طاع الدم جتو  ال راء  للسوساء دون احلائض ال ول الثالث:

 واهة ع  أمحد
 8)

. 

                                      
 1/230حن ادبدع 1/396حن وهس ر: الوروع (1/349( اإليصا   1 

البحـر  حن (1/57( خترجيًا على عموم حتـرهم ال ـراء  للمحـدث. هس ـر: تبـيص احل ـائق        2 

 (.1/213الرائق  

اإلعســاع   مــا ألوــاظ أرــي   (حن1/386حتوــة احمل ــاج  حن (1/279( هس ــر: ال دــذهأ  3 

 (.1/100شااع  

 (.1/349( هس ر: اإليصا   4 

 ـسح  حن (1/253 ار  احلااأ   شر  ف صر(حن ال وايح 1/379( هس ر: الذثري   5 

 .51(حن اخل صة الو دية: 1/175اجلليا  

واـاء    ـسح اجلليـا  ال     (1/175(حن  سح اجلليا  1/375( هس ر:  واهأ اجلليا  6 

ميسع احليض عراء  ر  س مال ي ولت وال رعد اي طاعت... إواد  عبـق واعلـت ادـذهأ وهـو     

 و  ت رأ م ى تع سا"(.اعيفحن وادع مد عول عبداحلق إن اي طع ميالدا 

 (.1/349( هس ر: اإليصا   7 

 (.1/349اإليصا    (حن1/261ادبدع  حن (1/396( هس ر: الوروع  8 
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 أدلة األعوال:

ادسـعحن جبـا ع أيدـا    رال ياس على اجلسأ    اس دل أصحاب ال ول األول:

 لكت أ رها رالطدر
 1)

. 

وميك  أن هس دل هلم أهالًا: رعموم األدلة الدالة على حترهم عـراء  احملـدث   

:  "ال ت رأ احلائضحن وال اجلسأ شيئًا    ال رآن"لل رآن و سدا عولت 
 2)

. 

و ـ  مل تع ســا مل هــ ل احلـدث راعيــًا  عدــاحن وـ وال مكــم احلــدث هكــون    

 راالغ سال.

أن هســ دل ألصــحاب ال ــول الثــايي: رأدلــة  ــ  عــال جبــوا  عــراء     وميكــ  

ال رآن للحائض مال احليض
 3)

 حن وم  راب أوىل إرا مصا الطدر.

                                      
 (.1/253(حن ال وايح   شر  ف صر ار  احلااأ   1/379( هس ر: الذثري  1 

(  وا  الرت ذم     ـاب الطدـا  حن رـاب  ـا اـاء   اجلسـأ واحلـائض أيدمـا ال ه ـرآن          2 

ــ ــق    131(  1/194رآن  ال  ــيح ال ح ي ــذه    تس  ــال ال ــ    (: "1/57(. ع ــا ر إمساعي

عياش ع   وسى ر  ع بة ع  ياوع ع  ار  عمر عـال  سـول ا :" الت ـرأ احلـائض و ال     

 تارعت أرو  عشر وغري حن وهم اعواء".اجلسأ شيئًا    ال رأن " 

عًا:" ال ت ـرأ احلـائض   (: "مدهث ار  عمر  روو1/409و عال ار  مار   و ح البا م  

و ال اجلسأ شيئًا    ال رآنحن والعيف    مجيع طرعت"حن وعال ار  اجلو م   ال ح يق   

(: "وعـد  وا   عـري  رـ  عبـدالرمح  وأرـو َ ْعَشـر   همـا عـ          1/167 سائا اخل    

 وسى ر  ع بة وهما و إمساعيا ر  عياش  لدم اعواء جمرومـون"حن وعـال األلبـايي      

 (: "  سكر".12الرت ذم   اعيف سس 

 ( و سدا:3 

 ليس    سعدا    ال رآن يصوم صرنةحن و ا و د    أمادهث ودي اعيوة. – 1

 عست  ع  ثر  احليض     ستحن ويعلم أيت ليس مبحرم. –  –مل هست الس   – 2
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 ـ  ختصـيص    _ويما اطلعـت عليـت    _ومل أعف على دليا لل ول الثالث: 

 السوساء دون احلائض   احلكمحن و   ادعلوم أن احلكم ويدما وامد.

 الرتايــح:

هـو ال ـول األول    -وا  أعلم  -أدلة األعوال ه در أن الرااح    ث ل عرض 

 ال ائا ثر ة عراء  ال رآن  طل ًا للحائض والسوساء م ى تع سا ل و  أدل دم.

 الثادطلأ الث

 تصوح احملدث للمصحف ركمت

  يص الرواهة:

هعلىأرو  ال ااي ر ر
 1)

 ـ    ـاب الـرواه ص والـوادص       ادسائا الو ديـة  

" ســألة: واث لــف هــا جيــو  للمحــدث أن ه صــوح و ، ادصــحف   ــا يصــت:

ركمت؟ ي ا احلس  ر  مواب وإرـراهيم رـ  هـايي   
 2)

حن اـوا  رلـكحن أليـت مائـا     

ودو  ما لو محا ادصحف رثورت أو رع ع ت"
 3)

. 

 

                                                                                    
 (.1/453هس ر: الو اوى الك ى الر  تيمية  

راءحن و يت مسبلـيحن إليـت اي دـت الرئاسـة       ( ال ااي أرو هعلىحن حممد ر  احلس  ر  الو1 

 هـ.458 ذهأ أمحدحن صامأ ال صاييف ادويد    ادذهأحن تو  سسة 

 (.13/325(حن سري أع م السب ء  10/101تا هد اإلس م   (حن3/361طب ات احلسارلة  هس ر:

( إرراهيم ر  هايئ السيسارو محن أرو إسحا،حن سك  رعدادحن  ـ  إثـوان اإل ـام أمحـد     2 

   مسبا جيالست على احلدهث وغري حن تو  سسة مخس وس ص و ائ ص.ر

تـا هد   (حن1/300(حن اد وـق وادوـرت،    2/144هس ر: اجلر  وال عـدها الرـ  أرـي مـا       

 (.2/261الث ات مم  مل ه ع   الك أ الس ة  حن (6/291اإلس م  

 3  )1/79.) 
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 لا ام أمحد:الوا د    هذ  ادسألة هات وار ر الر

  واه ان: - محت ا   -و د   هذ  ادسألة ع  اإل ام أمحد 

اجلوا حن وهي الو ي لدا احلس  ر  مواب الرواهة األوىل:
 1)

 حن  ما سبق.

ادسعحن وهي الو ي لدا عست أرو طالأ الرواهة الثايية:
 2)

. 

   كاية الرواهة   ادذهأ:

ر ــر ادــرداوم
 3)

أن هــذ  الرواهــة "هــي الصــحيح  ــ  ادــذهأ"   
 4)

حن وعــال 

ال   شي
 5)

: "هي ادشدو     ادذهأ
 6)

. 

   ا ية الرواهة رادذاهأ األثرى:

  مكم تصوح احملدث للمصحف ركمـت   - محدم ا   -اث لف الو داء  

 على عولص:

                                      
 (.1/79( هس ر: ادسائا الو دية  1 

(حن شر  1/16(حن احملر    الو ت  1/169ادعين   (حن1/79ا الو دية  ( هس ر: ادسائ2 

 (1/224اإليصا   حن (1/174ادبدع  حن (1/48ال   شي  

وأرو طالأ: هو أمحد ر  محيد أرو طالأ ادشكاييحن ختصص   صحبة اإل ـام أمحـدحن   

سارلـة   و وى عست الكثري    ادسائاحن تو  سسة أ رع وأ رعـص و ـائ ص. هس ـر: طب ـات احل    

1/81 .) 

 سبق ترمج ت ( 3 

 (.1/224( اإليصا   4 

( مشس الده  حممد ر  عبدا  ال   شي احلسبليحن ادصرمحن أرو عبـدا حن أمـد و دـاء    5 

 هـ.772احلسارلةحن تو  رال اهر حن سسة 

 (.10/239(حن  عام اد لوص  4/343هس ر: السلوم دعروة دول ادلوم  

 (.1/211( شر  ال   شي  6 
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ــة  ال ــول األول: اجلــوا حن وهــو  ــذهأ احلسوي
 1)

ــة  واحلسارل
 2)

ــد    وواــت عس

الشاوعية
 3)

  . 

ال حرهمحن وهـو  ـذهأ ادالكيـة    ال ول الثايي:
 4)

حن والشـاوعية 
 5)

حن ورعـض  

احلسوية
 6)

حن و واهة عسد احلسارلة
 7)

. 

 أدلة األعوال:

 اس دل أصحاب ال ول األول مبا هلي:

ــدليا األول: ــع ادصــحف        ال ــا أن الكــم ال ه ب ــعحن وكم ــى البي عياســًا عل

البيعحن وكذلك هسا
 8)

. 

ــايي:  ــدليا الث ــة والعــ     اــوا  تصــوح   وعياســًا علــى العــ  ال د والع ع

                                      
تبـيص احل ـائق   حن (1/16(حن االث يـا  ل عليـا اد، ـا      1/77( هس ر: احمليط ال هايي  1 

 1/58.) 

اإليصــا  حن (1/174ادبــدع   (حن1/16(حن احملــر    الو ـت   1/169( هس ـر: ادعــين   2 

 .(1/135(حن شا  ال ساع  1/224 

 (.2/68(حن اجملموع  1/175 شر  الواي  ( هس ر: الع ه  3 

(حن ال واـيح   شـر  ف صـر    1/126شرا  على يكت  سـائا اخلـ      ( هس ر: اإل4 

 (.1/149رلعة السالك  حن (1/164ار  احلااأ  

 (.2/68(حن اجملموع  1/175(حن الع ه   1/200( هس ر: البيان   و ت الشاوعي  5 

(حن تبـيص احل ـائق   1/16(حن االث يـا  ل عليـا اد، ـا      1/77( هس ر: احمليط ال هايي  6 

 1/58). 

ــت   1/169( هس ــر: ادعــين   7  حن (1/48شــر  ال   شــي   حن (1/16(حن احملــر    الو 

 .(1/224(حن اإليصا   1/174ادبدع  

 (.3/144( هس ر: ادسائا الو دية  8 
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احملدث ردا للمصحف
 1)

. 

السدي و د ع   س ادصحفحن وال صوح رالكم ال هسـمى   :الدليا الثالث

س هو ادباشر  راليد ر  مائاادوإمنا حن  سًا
 2)

. 

 واس دل أصحاب ال ول الثايي مبا هلي:

لت ديال صوح رالكم  ادباشر  راليدحن ل رب جماو   ال الدليا األول:
 3)

. 

ن  ـا ادباشـر  راليـد رـ  مائـا  ـس للمصـحف لـذلك         وميك  أن هسـاعش: 

 حن أ ا ال صوح رالكم ودو    و اء مائا.ًار حم

مل تصح  تالثياب تارعة للبدنحن  ما لو صلى رسااسة   مور الدليا الثايي:

ص تت
 4)

. 

ــاعش:  ــا شــر   ــ       وميكــ  أن هس ــا ،حن ووــي الصــ   اث  ــاس  ــع الو عي

شروطدا وهو اا ساب السااسةحن وهسا ادسع   ادباشر  راللمسحن و ـ  تصـوحت   

 ست.ركمت مل مي

 الرتايــح:

هـو ال ـول    -وا  أعلـم   -ه در    ث ل عرض أدلة األعوال أن الـرااح  

األول ال ائا جبوا  تصوح احملدث للمصحف ركمت ل و  أدلـ دم واـعف أدلـة    

 ال ول الثايي مبا و د عليدا     ساعشات.

                                      
 (.3/144( هس ر: ادسائا الو دية  1 

 (.1/58(حن تبيص احل ائق  1/77(حن احمليط ال هايي  1/135( هس ر:  شا  ال ساع  2 

 (.3/144هس ر: ادسائا الو دية  ( 3 

 (.1/58(حن تبيص احل ائق  1/77( هس ر: احمليط ال هايي  4 
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 لرارعادطلأ ا

 لبس العما ة غري احملسكة

  يص الرواهة:

أمحد لـبس غـري احملسكـةحن وي ـا احلسـ  رـ  مـواب        ااء   الوروع: "و ر  

 راهية شدهد حن ومل هصر  األصحاب رإرامة لبسداحن را ر ـر رعالـدم  راهـة    

أمحد"
 1)

. 

 ر ر الرواهات الوا د  ع  اإل ام أمحد   هذ  ادسألة:

مل أعف إالَّ علـى هـذ  الرواهـة الـو تـدل علـى  راهيـة لـبس العما ـة غـري           

احملسكة عسد احلسارلة
 2)

. 

  كاية الرواهة   ادذهأ:

ااء   الوروع: "ومل هصر  األصحاب رإرامة لبسدا"
 3)

ودـي عـول وامـد     

   ادذهأ.

 

                                      
 1  )1/202.) 

(:" لكـ  احملكـي عـ  أمحـد ويدـا لوـظ       1/263عال شيد اإلس م   شر  العمـد    ( 2 

الكراهتحن واألعرب أيدا  راهة الترت ي إىل مد ال حـرهم"حن وعـال    واـع آثـر:" وأ ـا      

لبسدا و د  ثص ويت إسحا، ر   هواهت وغري     أها العلم...حن لك  ادسصوم  راهية 

 عست الكراهية  ما ت دم." وعد ي ا الكراهة     واهة عبدا  واديمويي.  

(حن 9/4781 سائا اإل ام أمحد وإسحا، ر   اهوهت ررواهة إسحا، ر   سصو    س ر: ه

(حن  سـائا اإل ـام أمحـد ررواهـة أرـو داود      1350 سائا اإل ام أمحد ررواهة ارست عبـدا    

 (.1/131(حن  طالأ أولي السدي  202الوروع  (حن 351 

 3  )1/202.) 
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   ا ية الرواهة رادذاهأ األثرى:

  مكـم لـبس العما ـة غـري احملسكـة علـى        - محدـم ا    -اث لف الو داء 

 عولص:  

الشاوعية اوا  لبس العما ة غري احملسكةحن وهو  ذهأ ال ول األول:
 1)

. 

 ـا   - راهة لبس العما ة غري احملسكة وثـص رعالـدم رلـك     ال ول الثايي:

وهو  ذهأ احلسوية -ارةؤمل تك  رات ر
 2)

حن وادالكية
 3)

حن واحلسارلة
 4)

. 

 أدلة األعوال:

 اس دل أصحاب ال ول األول مبا هلي:

أيـت لـبس العما ـة رالعذرـة     -  - وى عسـت   ـا   الدليا األول:
 5)

حن وغـري  

لعذرة ورال حسيك وغري "ا
 6)

. 

 . رعدم مبوتتميك  أن هساعش: 

لبس العما ةحن    عبيا اللبس ادبا  الدليا الثايي:
 7)

. 

                                      
 (.2/96( هس ر: إعاية الطالبص  1 

 (.5/246( هس ر: ويض ال دهر  2 

حن  واهـأ  563اـا ع األ دـات:   حن 1723( هس ر: ادعوية على  ذهأ عامل اددهسة: 3 

 (.1/378شر  ال  عايي  حن (1/141ر  احلاج  (حن اددثا ال1/541اجلليا  

 (.1/131(حن  طالأ أولي السدي  1/202( هس ر: الوروع  4 

( الَعَذَرة: طر  الشيءحن وهي اجللد  الو تعلق أثر الراـا. تسـمى العذرـة والذؤارـة.     5 

 (.2/417(حن تاج العروس  3/195هس ر: السداهة   غرهأ احلدهث  

. وعد ر ر  ال  عـايي   شـرمت ي ـً  عـ      –يما اطلعت عليتو –( مل أعف على خترجيت 6 

 (.1/378السيوطي  

 (.1/141( هس ر: اددثا الر  احلاج  7 
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لبس العما ة يوسدا    عبيا ادبا حن لك   ـ  لبسـدا الرـد لـت  ـ        يوعش:

وعا سس  هلاحن و سدا صوة ال حسيك
 1)

. 

إمباتدا إىل دليـاحن  ال حسيك ليس سسةحن والسسة ن اج  وميك  أن جياب عست:

وإمنا هو  ان    عاد  العربحن وإرا تعريت عادات العرب وي عري مكـم ال شـبت   

 ويت  ا دام    عبيا العادات.

 واس دل أصحاب ال ول الثايي مبا هلي:

 يَّْدُي َعْ  االع عا  مدهث:   الدليا األول:
 2)

)
 3)

. 

 ك.و د السدي ع  عدم االع عا  وهو عدم ال حسي وات الداللة:

 .رعدم مبوتتميك  أن هساعش: 

عــدم ال حسيــك للعما ــة فــالف للــبس الســلفحن و شــارت   الــدليا الثــايي:

سوللــبس األعــاامحن وعــد  وى عــ  طــاو 
 4)

:   الــذم هلــوم العما ــة علــى 

الشيطان  أست وال جيعلدا حتت رعست وإن تلك ِعمَُّة
 5)

. 

                                      
 ( هس ر: ادصد  السارق.1 

ـاج العـروس     ( االع عا : هو أن هع2  (حن 20/48م رالعما ة وال جيعا  سدا شيء حتت رعست. هس ر: ت

 (.2/127(حن ييا األوطا   3/101ل ا م  (حن عمد  ا4/88السداهة   غرهأ احلدهث  

(: "مل 2/597  ى(حن ااء   رثري  الع بـ 3/120(  وا  أرو عبيد   غرهأ احلدهث  3 

سسد حن ومل هذ ر حتسيستحن وال تصحيحت ع  أمد    أئمة احلدهثحن ومل  ةهذ ر ار  عدا 

 أعف على سسد حن وال على    مسستحن أو صححت وا  أعلم  يف هو؟".

 ـ   بـا        يسانحن أرو عبدالرمح  ر  أرساء الورسحن اهلمدايي اليمـاييحن ر سو( طاو4 

 تو  سسة ست و ائة.  ال ارعصحن

 (.4/391(حن الث ات الر  مبان  4/365هس ر: ال ا هد الكبري للب،ا م  

 (.5854(  8/297(  وا  البيد ي   شعأ اإلميان  5 
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  عبيـا  لـبس العما ـة  ـ  رـاب العـاداتحن و ـا  ـان  ـ         وميك  أن هسـاعش: 

 اا  لبست. حنومل هب ى ثام راألعاام العادات واي شر رص ادسلمص

 الرتايــح:

هـو ال ـول    -وا  أعلـم   -   ث ل عرض أدلة األعوال ه در أن الـرااح  

 األول ال ائا راجلوا .

 

*      *      * 
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 ا سادطلأ اخل

  ــــد  احليـــض غالأ

  يص الرواهة:

ر ر ار   اأ
 1)

  و ح البا م  ـا يصـت: "ومكـى احلسـ       -   محت ا - 

ر  مواب ع  أمحد عال: عا ة احليض س ة أهام إىل سبعة. عيا لـت: وـإن ا ـرأ     

   آل أيس  ايت حتيض مخسة عشر؟ عال: عد  ان رلـكحن وأديـى احلـيض:    

س ة أهام إىل سبعة" -عسديا  -هومحن وأعصا  
 2)

. 

م أمحد و   ر ريا  عـت    عال ار   اأ رعد أن ر ر هذ  الرواهة: " و  

أن الســبعة غالــأ احلــيض وأ ثــر عــادات   -وا  أعلــم  -هــذا إمنــا  ــرادهم رــت 

السساءحن ال أيت أعصى ميض السساء  لد "
 3)

. 

وااء   اإليصا : "وأ ثر  مخسة عشر هو ًا هذا ادذهأ وعليـت مجدـو    

األصحابحن عـال اخلـ ل:  ـذهأ أرـي عبـدا  أن أ ثـر احلـيض مخسـة عشـر          

 "دث    ويت عسا هو ًا ال
 4)

. 

ر أن هـذ  الرواهـة   غالـأ احلـيض ولـيس   أ ثـر  وهـذا ال         اهوال -1

                                      
أرـو الوـرج  هـ  الـده حن لـت       ( عبدالرمح  ر  أمحد رـ   اـأ رـ  احلسـ  الّسـ  يحن     1 

هـ. هس ـر: ودـرس   715تصاييوت ادشدو    اا ع العلوم واحلكم وو ح البا محن تو  سسة 

 (حن.3/295األع م لل   لي  حن (2/637الودا س  

 (.2/152( و ح البا م  2 

 (.2/152( و ح البا م  3 

 (.1/358( اإليصا   4 
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ث   ويـت رـص الو دـاء   
 1)

عالـت:  سـت    (2 عـ  َمْمَسـَة رسـت احـش    دـا  وم  حن 

أس و يت وأثـ  حن ووادتـت      ُأْسَ َحاُض ميالة  ثري  شدهد حن وأتيت الس  

ــا  ســول ا حن إيــي ُأْســَ َحاُض   حن و لــت:(3 ريــت أثــو  هســأ رســت احــش  ه

ميالة  ثري  شدهد حن وما تأ ريي ويدـاحن و ـد  سعـ ين الصـيام والصـ  ؟ عـال:       

                                      
   (حن اللباب1/354و م   دهد لل(حن ال ار1/479( هس ر: شر  ف صر الطحاوم  1 

ــسام 2/376(حن اجملمـــوع  3/1438(حن عيـــون األدلـــة  2/592  شـــر  الك ـــاب (حن الـ

(حن 1/364حن الوـروع   68(حن غاهـة البيـان:   1/378(حن  عـين احمل ـاج    1/488الوهـاج   

 .54(حن الروض ادررع: 1/364اإليصا   حن (1/239ادبدع  

بيبـةحن أثـت  هسـأ رسـت احـش  وج      ( هي محسة رست احش األسـدمحن  سي دـا أم م  2 

حن  وادا  صعأ ر  عمريحن و  ا هوم أمد و  وادا طلحة ر  عبيد ا حن  ايـت  الس  

    ادباهعات اددااراتحن شددت أمدًا تس ي العطشى وحتما اجلرمى وتداوهدم.

ــان    ــ  مب ــات الر ــدا عطين   3/99هس ــر: الث  ــف لل ــف واد، ل ــة 2/807حن اد تل حن  عرو

حن تدـذهأ الكمـال   أمسـاء الراـال     7/71حن أسـد العارـة   6/3293م الصحارة الر  يعـي 

 .  8/88حن اإلصارة   متيي  الصحارة 35/159

( هي أم اد  سص:  هسأ رست احـش األسـدهةحن  ـ  رـين غـسم رـ  ث ميـةحن رسـت عمـة          3 

حن ت وادا سسة م ث وعيا مخس    اهلار حن و ايت عبلت عسد  وال   هد  سول ا  

 هسأحن وهي أول     ادا ا  إها حن و ان امسدا رر حن وسماها الس  و و ر  ما مة 

 سسة عشره  للدار .  رعد وواتتحن و ان رلك   ث وة عمر   ات    أ واات 

حن 6/3322حن  عروـــة الصـــحارة الرـــ  يعـــيم 960هس ــر:  عروـــة الصـــحارة الرـــ   ســـد   

ــ يعاب  ــة  4/1850االسـ ــد العارـ ــا  7/126حن أسـ ــال   أمسـ ء الراـــال حن تدـــذهأ الكمـ

 .  15/39حن الوا  رالوويات 3/473حن سري أع م السب ء 35/184
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حن عالـت: هـو أ ثـر  ـ  رلـكحن      م"حن وإيـت هـذهأ الـد   (2 لـك الُكْرُسـفَ   (1 أيعت"

حن عالـت:  "واختذم مورـا "حن عالت: هو أ ثر    رلكحن عال: (3  "َوَ َلاَِّمي: "عال

سـم رم رـأ ره : أهدمـا    ": حن و ـال الـس    (4 َماًّا ا َأُمجنهو أ ثر    رلكحن إمن

 (5 إمنـا هـي   الـة   "و ال: " صسعت أا أ عسكحن وإن عوهت عليدما وأيت أعلم

   الشيطانحن و حيالي س ة أهام أو سبعة أهام   علم ا حن مـم اغ سـليحن وـإرا    

ًا وعشره   أهت أيك عد طدرت َواْسَ ْسَ ْأِت وصلي أ رعًا وعشره  ليلةحن أو م م

                                      
حن شـر  أرـي داود   2/933حن ادعام الوسيط 5/125( أم أصف. هس ر: تاج العروس 1 

 .  1/339حن ييا األوطا  2/69للعيين 

حن ال اهــر   غرهــأ 5/426( رالــم الكــا  والســص اددملــةحن أم ال ط .هس ــر: العــص  2 

حن  شـــا ، األيـــوا  4/1421حن الصـــحا  1/229حن تدـــذهأ اللعـــة 47يألوـــاظ الشـــاوع

 .  2/263حن  رعا  ادواتيح 46حن شر  سس  ار   اات 1/339

( اللاام:  ا تشد  احلائضحن أم ااعلي  واع ثروج الدم عصارة متسـع الـدم وشـدم    3 

حن 280حن ف ا  الصـحا   5/2027اخلرعة على هيئة اللاام   وم الدارة. هس ر: الصحا  

حن  رعـا   46حن شـر  سـس  ارـ   ااـت     33/400حن تـاج العـروس   12/534ان العـرب  لس

 .  2/263ادواتيح 

(الـــثج: الســـيا والصـــأ الع هـــرحن أم أصـــأ صـــبًا ال ميكـــ  أن مي ســـع  ـــ  اخلـــروج    4 

حن احملكـم  10/254حن تدـذهأ اللعـة   2/354رالكرسف.هس ر: غرهأ احلدهث الر  ع يبـة  

حن لسان 48حن ف ا  الصحا  1/163احلدهث  حن الوائق   غرهأ7/194واحمليط األع م 

 .  2/263حن  رعا  ادواتيح 46حن شر  سس  ار   اات 2/221العرب 

حن جمما 3/1080حن الصحا  10/25( الر الة: الدوعة واحلر ة. هس ر: تدذهأ اللعة 5 

حن شـر   1/412حن غرهأ احلـدهث الرـ  اجلـو م    2/434حن   اهيس اللعة 1/397اللعة 

 .  2/263ا  ادواتيح حن  رع46سس  ار   اات 
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ليلــة وأها دــاحن وصــو ي وصــلذيحن وــإن رلــك جي ئــكحن و ــذلك وــاوعليحن  مــا  

حتيض السساء و ما هطدرنحن دي ـات ميالـد  وطدـره حن وـإن عوهـت علـى أن       

ت ثرم ال در وتعالي العصـرحن مـم تع سـلص مـص تطدـره حن وتصـلص ال دـر        

ــم تع ســلصحن       ــص العشــاءحن م ـــعربحن وتعال ــ ثره  اد ــم ت ــاحن م والعصــر مجيع

جتمعص رـص الصـ تصحن وـاوعليحن وتع سـلص  ـع الصـبح وتصـلصحن و ـذلك         و

وهـو أعاـأ   ": حن و ال  سـول ا   "واوعليحن وصو ي إن عوهت على رلك

 .(1  "األ ره  إليَّ

 

*      *      * 

 

 

                                      
 1/76(  وا  أرو داود     اب الطدا  حن راب    عال: إرا أعبلت احليالة تدع الص   1 

(حن والرت ذم     اب الطدا  حن راب  ا ااء   ادس حااة هلا جتمع رص الصـ تص  287 

(حن وارـ   ااـت     ـاب الطدـا   وسـسسداحن رـاب  ـا اـاء           128  1/222رعسا وامد 

(حن 622  1/203حااــة الــو عــد عــدت أهــام أعرائدــا عبــا أن هســ مر ردــا الــدم          ادس 

 1/338(حن والبيد ـي  615  1/279(حن واحلا م   ادس د م 48  1/214والدا عطين 

هعـين  -هذا مدهث مس  صحيح... عال: وسألت حممـدًا  "(حن وعال الرت ذم: 1499 

عـال أمحـد رـ      ع  هذا احلدهث و ال: هو مدهث مسـ  صـحيححن وهكـذا    -الب،ا م

وهـذا  ": 1/203حن وعـال األلبـايي   إ واء العليـا    "مسبا: هـو مـدهث مسـ  صـحيح    

إسساد مس   االت م ات غري ار  ع ياحن وعد تكلم ويت رعالـدم  ـ  عبـا مو ـت وهـو        

يوست صدو،حن وحدهثت    رتبة احلس حن و ان أمحـد وارـ   اهوهـت ن اـان رـت  مـا عـال        

 ."أ هذا احلدهث: مس  صحيح...الذه حن وهلذا عال الرت ذم ع 
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 سسادادطلأ ال

 قويت اخلل ه بصإل اء  ا مل 

  يص الرواهة:

ر ر ار   اأ
 1)

ا تبص ويت ثلق اإليسان ودـي    و ح البا م: "إرا أل ت   

ويت اإليسـان و ـان  الـعة وـ  يوـاس هلـا         بصهل  دا العساحن وإن مل هويوساء 

وال غســا عليدــا   ادشــدو  عــ  أمحــدحن وعســت  واهــة أيدــا يوســاء ي لــدا عســت  

احلس  ر  مواب"
 2)

  . 

 ر ر الرواهات الوا د    هذ  ادسألة ع  اإل ام أمحد:

واس ال هثبت إالَّ رإل اء  ا تبص ثل تحن وهي ادشـدو   أن الس الرواهة األوىل:

  ادذهأ
 3)

. 

حن وهي الـو  واهـا احلسـ  رـ      ةهثبت السواس رواع  الع الرواهة الثايية:

مواب
 4)

. 

ةهثبت السواس رواع عل  الرواهة الثالثة:
 5)

. 

  كاية الرواهة   ادذهأ:

ثـ     علـى  ة واهة احلس  رـ  مـواب وهـي مبـوت السوـاس رواـع  الـع        

هثبــت مكــم السوــاس  "ادشــدو  والصــحيح  ــ  ادــذهأحن اــاء   اإليصــا :  

                                      
 ( سبق ترمج ت.1 

 2  )2/118.) 

(حن شـر   س دـى   1/45(حن اإلعسـاع   و ـت اإل ـام أمحـد      1/387( هس ر: اإليصا   3 

 (.1/75ات  ،د (حن  شف اد1/122اإل ادات  

 (.2/118(حن و ح البا م الر   اأ  1/387( هس ر: اإليصا   4 

 (.1/387( هس ر: اإليصا   5 
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"رواع شيء ويت ثلق اإليسان على الصحيح    ادذهأ
 1)

. 

   ا ية الرواهة رادذاهأ األثرى:

  مبوت مكـم السوـاس دـ  أسـ طت عبـا       - محدم ا   -اث لف الو داء 

 تبص اخللقحن على عولص:

السوــاس إالب رواــع  ــا تــبص ثل ــتحن وهــو  ــذهأ  ال هثبــت  ال ــول األول:

احلسوية
 2)

حن واحلسارلة
 3)

. 

عل ــةحن وهــو  ــذهأ ادالكيــة  أو ةالــع  رواــع هثبــت ال ــول الثــايي:
 4)

حن 

والشاوعية
 5)

و واهة عسد احلسارلة 
 6)

. 

 أدلة األعوال:

 ميك  أن هس دل ألصحاب ال ول األول مبا هلي:

  تعسـيا وتكوـص ودوـ  إال رعـد     ال تثبت أمكام ادولود  ـ  الدليا األول:

تبص ثل ت
 7)

 حن وكذلك السواس.

                                      
 .1/395وهس ر: الوروع  (.1/387(  1 

ــيبايي   2  ــو  للشـ ــر: ادبسـ ــي  1/342( هس ـ ــو  للسرثسـ ــدائ3/213(حن ادبسـ  ع(حن رـ

 .(1/229البحر الرائق  حن (1/266(حن احمليط ال هايي  4/123الصسائع  

 (.1/387(حن اإليصا   1/374(حن الشر  الكبري  1/353( هس ر: ادعين  3 

 (.5/409(حن ال اج واإل ليا  2/379دوية  ( هس ر: ال دذهأ   اث صا  اد4 

(حن ماشــية الباري ــي 1/234(حن ماشــية اجلمــا  1/174( هس ــر:  واــة الطــالبص  5 

 1/131.) 

 (.1/387اإليصا    هس ر:   (6 

( وهو  ذهأ الشاوعية واحلسارلة ورعض احلسويةحن ث وـًا دـذهأ احلسويـة وادالكيـة وـ       7 

ــك إال راالســ د ل. هس ــر:   ــدائع الصــسائع    هكــون رل ــة  1/303ر ــة شــر  اهلداه (حن البساه
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ــايي:  ــدليا الث ــا  حن وال هس  ال ــوت     األصــا الطد ــي صحن ومب ــا إال ر ــا عسد  

السواس عبا تبص اخللق  شكوم ويتحن و  هسصـر  عـ  الـي ص رالشـكحن وسب ـى      

 على األصا.

العل ــة وادالــعة  ب ــدأ ثلــق ا د ــيحن  واســ دل أصــحاب ال ــول الثــايي:

  علق ردما مجيع أمكا تو
 1)

. 

وميك  أن هساعش: العل ة وادالـعة ال تسـمى ولـدًاحن والسوـاس ال هثبـت إال      

 عروج الولد.

 الرتايــح:

ــم  -ه دــر  ــوت مكــم     -وا  أعل ــا رثب ــرااح هــو ال ــول األول ال ائ أن ال

السوـــاس عســـد واـــع  ـــا تـــبص ثل ـــتص عمـــً  رـــالي ص واس صـــحارًا لألصـــا  

 دا  (.ط ال

 

    *  *      * 

 

                                                                                    
(حن الووا ت الـدوايي  2/138(حن شر  ف صر ثليا  3/55(حن ال اج واإل ليا  3/132 

ــد دهر   1/411(حن ماشــية العــدوم   1/301  (حن ف صــر 1/427(حن الشــر  الكــبري لل

(حن 2/389(حن ادعــين  5/357(حن اجملمــوع  3/30(حن احلــاوم الكــبري  8/131ادــ هين  

 (.2/504(حن اإليصا   2/241(حن ادبدع  1/188حملر    الو ت  ا

 (.1/234(حن ماشية اجلما  1/174( هس ر:  واة الطالبص  1 
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 ادبحث الثايي

 ادسائا الو  واها احلس  ر  مواب ع  اإل ام أمحد     اب الص  

 ادطلأ األول

 ال عليس رالوار

اــاء   ادســائا الو ديــة:"  ســألة: أهدمــا أوالــا ال علــيس يــص الرواهــة: 

رص   الصبح أم األسوا ؟ وس ا عست: أ ى تعليس الصبح و ال أ ى أن هصلي 

 لــت اــوء الواــر . وظــاهر هــذا أن ال علــيس أوالــا لكــا مــال. وي ــا   م ــى ه ــبص

احلس  ر  مواب: هعلس إال أن هشق على اجلريان وهكون أ وق ردم إسوا ها."
  1)

   

 ر ر الرواهات الوا د  ع  اإل ام أمحد   هذ  ادسألة:

ال عليس أوالا  طل ًا.الرواهة األوىل: 
  2)

 

 ًا.اإلسوا  أوالا  طلالرواهة الثايية: 
  3)

 

االع با  ثال ادـأ و صحن وـإن غلسـوا أغلـس وإن أسـوروا      الرواهة الثالثة: 

أسورحن وهي الو  واها احلس  ر  مواب.
  4)     

 

 واهة احلس  ر  مواب   ال عليس على ثـ     كاية الرواهة   ادذهأ: 

ادذهأحن ااء   الوـروع:" وعسـت تعايلـدا أوالـا وهـي أظدـر."      
  5)

حن واـاء    

يصا : "وتعايلدا أوالا  طل ًا وهو ادذهأحن وعليت اجلمدو ."اإل
 6)

   

                                      
 1)  1/110) 

 (1/438(حن اإليصا  1/491(حنشر  ال   شي  1/286هس ر: ادعين   (2 

 (1/438(حن اإليصا  1/491هس ر: شر  ال   شي   (3 

ــة   (4  ــائا الو ديـــ ــاب   1/110هس ـــــر: ادســـ (حن 2/151(حن االي صـــــا  ألرـــــي اخلطـــ

 ( 1/491(حن شر  ال   شي 1/286ادعين 

 (1/308(حن وهس ر: ادبدع 1/434  (5 

 6)  1/438) 
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   ا ية الرواهة رادذاهأ األثرى:

 على م مة أعوال:  -  محدم ا  -اث لف الو داء 

ال ول األول: ال عليس أوالا  طل ـًاحن وهـو  ـذهأ مجدـو  العلمـاء  ـ        

ادالكية
 1)    

حن والشاوعية
 2)

واحلسارلةحن  
 3).

 

ي: اإلسوا  أوالا  طل ًاحن وهو  ذهأ احلسويةال ول الثاي
 4) 

حن و واهة عسد 

احلسارلة.
  5) 

ال ول الثالث: االع با  ثال ادأ و صحن وـإن اسـوروا واألوالـا األسـوا حن     

وإن غلسوا واألوالا ال عليسحن وهو  واهة عسد احلسارلة.
  6)

  

 أدلة األعوال:

 اس دل أصحاب ال ول األول مبا هلي:

ــة الــوا د    أوالــلية الصــ     أول وع دــاحن   الــدليا األول: ع مــوم األدل

ــاىل:    ــت تعــ ــ  رلــــك: عولــ ــ   ركــــم   ﴿و ــ ــر   ــ ــا عوا إىل  عوــ حن  (7 ﴾وســ

                                      
(حن البيــان 1/151(حن اد ــد ات ادمدــدات 201هس ــر: ادعويــة علــى  ــذهأ  الــك  (1 

 (1/153(حن أسدا اددا م 1/399وال حصيا  

 (3/51(حن اجملموع 1/438ادذهأ (حن ثر 7/174هس ر: األم   (2 

(حن 1/491(حن شـــــر  ال   شـــــي 1/434(حن الوـــــروع 1/286هس ـــــر: ادعـــــين  (3 

 (1/348اإليصا  

(حن االث يــا    1/145(حن ادبســو  لللسرثســي  1/54هس ــر: الس ــف   الو ــاوى  (4 

 (2/34(حن البساهة شر  اهلداهة  1/40تعليا اد، ا  

 (1/438يصا  (حناإل1/492هس ر: شر  ال   شي  (5 

 (1/438(حن اإليصا  1/492(حن شر  ال   شي 1/110هس ر: ادسائا الو دية   (6 

 (133سو   آل عمرانحن آهة  (7 
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 حن وغريها. (1  ﴾واس ب وا اخلريات﴿وعولت:

واــت الداللــة:   ا هــات األ ــر رادســا عة   اخلــريات و أســباب ادعوــر حن 

ت.و   أع م ادسا عة   اخلريات الص     أول الوع
  2)

 

 -عالـت:"  ـان  سـول ا      - اـي ا  عسدـا    -الدليا الثايي: ع  عائشة 

هصــلي الصــبح رعلــسحن ويسصــر  يســاء ادــ  سص ال    - صــلى ا  عليــت وســلم

ُهْعَرْوَ     العلسحن أو ال هعر  رعالد  رعالا."
  3)

 

وات الداللة:   احلدهث ال بكري   صـ   الصـبح   أول العلـسحن رـدليا     

   ــ  الصــ     وعــت العلــس وشــد  ال لمــة الــو ال هعــر   عدــا   االيصــرا

 الساس رعالدم رعالا.  

ــي  ســعود األيصــا م    ــث: عــ  أر ــدليا الثال ال
 4)

ــت  -  أن   -  اــي ا  عس

صلى الصبح  ر  رعلسحن مم صـلى  ـر      - صلى ا  عليت وسلم - سول ا  

ومل هعـد  أثرى وأسور رداحن مم  ايت ص تت رعـد رلـك ال علـيس م ـى  ـاتحن      

إىل أن هسور."
  5)

 

                                      
 (148سو   الب ر حن آهة  (1 

 (3/51هس ر: اجملموع  (2 

ــ     (3  ــاء  ـــــ ــاب األران رـــــــاب ســـــــرعة ايصـــــــرا  السســـــ  وا  الب،ـــــــا م     ـــــ

 (873( 1/173الصبح 

معلبةحن ادعرو  رالبد محن أليت سك  أو ي ل  اء رد حن شدد الع بة ع بة ر  عمرو ر   (4 

ومل هشدد رد ًا عسد أ ثر أها السريحن تـو  سـسة أ رعـص وعيـا رعـدها. هس ـر: أسـد العارـة         

 ( 4/432(حن اإلصارة   متيي  الصحارة 6/280 

   (حن عـال ادسـذ م  394( 1/107 وا  أري داود     اب الص   راب   ادواعيت   (5 

(:"أثراـت الب،ـا م و سـلم رسحـو  ومل هـذ روا  ؤه ـت       1/129ف صر سـس  أرـي داود    

حن وهذ  ال هاد    عصة اإلسوا   واتدـا عـ    -صلى ا  عليت وسلم–لص    سول ا  
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علــى ال علــيس   - صــلى ا  عليــت وســلم -واــت الداللــة:  واظبــة الــس  

م ى  وتتحن دليا على أواللية ال عليسحن و هبعد أن هداوم على ال عليس الـذم  

هو أشق وهرتم األسوا  الذم هو أثفحن  ع  ويت أع م لألار.
  1)

 

 -ال: "  ــان  ســول ا  عــ  -  اــي ا  عســت -عــ  اــارر : الــدليا الرارــع

هصلي ال در راهلـاار    - صلى ا  عليت وسلم
 2)

حن والعصـر والشـمس ي يـةحن    

وادعرب إرا وابتحن والعشاء أميايًا وأميايًاحن إرا  آهـم اا معـوا عاـاحن وإرا    

هصـليدا    - صـلى ا  عليـت وسـلم    - آهم ارطـ وا أثـرحن والصـبح  ـان الـس       

رعلس."
  3)

   

الصبح هـ رن هلـا عبـا وع دـاحن ووائـد  رلـك إد ام        الدليا اخلا س: ص  

واليلة ال عليس ردا حن وال وائد  لت سوى رلك.
  4)

  

 

                                                                                    
آثــــرهم م ــــات وال هــــاد   ــــ  الث ــــة   بولــــة."حن وعــــال ارــــ  ماــــر   ادطالــــأ          

ــ   3/149العاليــة  ت مســ  لعــري ."حن وعــال الســووم      (:"والصــواب ويــت إن شــاء ا  أي

(:" وا  أرو  داود رإسساد مس حن وعال اخلطاري هو صحيح اإلسساد." وعال 3/52اجملموع 

(:"إسـساد  مسـ حن و ـذا عـال السـووم وهـو       2/251األلبايي   صحيح سس  أرـي داود   

 على شر   سلم."  

 (1/399هس ر: البيان وال حصيا   (1 

(حن إمكـام األمكـام شـر     2/851ال وال. هس ر: الصحا  اهلاار : شد  احلر رعد  (2 

 (1/165عمد  األمكام 

 (560( 1/116 وا  الب،ا م     اب  واعيت الص   راب وعت ادعرب  (3 

 (201هس ر: ادعوية على  ذهأ  الك  (4 
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 واس دل أصحاب ال ول الثايي مبا هلي:

الدليا األول: ع   اوع ر  ثدهج
 1)    

عـال: مسعـت     -  اـي ا  عسـت   -

ه ــول:" أســوروا رــالوار وإيــت أع ــم    - صــلى ا  عليــت وســلم  - ســول ا  

لألار."
  2)

   

ــره :   ــوا  ادـــذ و    احلـــدهثحن حممـــول علـــى أ ـ           يـــوعش: ادـــراد راإلسـ

 ال أثري م ى ه بص طلوع الوار وهسكشف ه يسًا. -1

ادراد راإلسوا  االس دا ة   ص   الواـر وتطوهـا ال ـراء  ويدـا   مـا هـي        -2

ل ويدا.سس ت صلى ا  عليت وسلم( م ى خيراوا  سدا  سوره حن ال رالدثو
  3)

   

ع  أري َرْرَ  : الدليا الثايي
 4)

 -عال:  ان  سـول ا     -  اي ا  عست - 

هصلي الصبح حن وأمـديا هعـر  اليسـتحن و ـان ه ـرأ        - صلى ا  عليت وسلم

ويدا    الس ص إىل ادائة."
  5)

 

                                      
 اوع ر  ثدهج ر   اوع ر  عدمحن هكسى أرـا عبـد ا حن وعيـا أرـو ثـدهجحن اس صـعر        (1 

(حن 2/232د أمد واخلسد،حن تو  سسة أ رع وسبعص. هس ـر: أسـد العارـة     هوم رد حن وشد

 ( 2/363اإلصارة   متيي  الصحارة 

( وعال:"مـــدهث  اوـــع مـــدهث مســـ  صـــحيح"حن 154( 1/223 وا  الرت ـــذم   (2 

( رلوظ: " اصبحوا رالصبح 424( 1/316(حن و وا  أرو داود  548( 1/272والسسائي 

(:" مـدهث مسـ " حن وعـال    2/197بعوم   شر  السسة  وإيت أع م ألاو  م"حن عال ال

 (:" صحيح"1/281األلبايي   إ واء العليا  

 (4/442هس ر: و ح البا م الر   اأ  (3 

أرو َرْرَ   األسلمي: اث لف   امست واسم أريت حن و أصح  ا عيا ويت يالـلة رـ  عبيـد      (4 

وـ ح  كـة. هس ـر: الطب ـات      وهو ادشدو حن وعيـا عبـدا  رـ  يالـلةحن اسـلم عـدميًا وشـدد       

 (4/213(حن اإلصارة   متيي  الصحارة 6/28(حن أسد العارة 7/259الك ى  

ــد      (5  ــر عســــ ــت ال دــــ ــاب وعــــ ــ   رــــ ــت الصــــ ــاب  واعيــــ ــا م     ــــ  وا  الب،ــــ

 (541( 1/114ال وال 
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ميكـــ  أن هســـاعش رــــ:  ـــا و د  ـــ   واهـــات توســـر أن رلـــك هكـــون عســـد 

هصـلي الصـبححن ويسصـر      " وأ ثر الرواهات اـاء ويدـا   االيصرا     الص  حن

الرااحن ويعر  اليست..."
 1)        

 

الدليا الثالث: اإلسوا  تكثـر رـت اجلماعـة وت صـا  الصـوو حن وال علـيس       

ت ليا للاماعة لكويت وعت يوم وغولةحن وكان اإلسوا  أوالا.
  2)

 

 حـق روائـد    هذا تعليا     ارا السصحن  مـا أن الوائـد  هسـا ال تل   : يوعش

أواللية الص     أول الوعت.
  3)

 

 واس دل أصحاب ال ول الثالث مبا هلي:

 ان هوعـا رلـك   العشـاءحن      - صلى ا  عليت وسلم -الدليا األول: أن الس 

و د  ان إرا  آهم اا معوا عاا وإرا  آهم َأْرَطُ وا َأثَّرحن وكذلك الوار.
  4)

 

للصـحارة     -صـلى ا  عليـت وسـلم     - وميك  أن هساعش: مبوت  راعـا  الـس   

   العشاءحن وعدم مبوتدا   الوارحن دليا على أن األواللية ويت ال عليس  طل ًا.

عـال:" رعـثين  سـول      -  اي ا  عسـت  -الدليا الثايي: ع   عار ر  ابا

إىل الـيم حن و ـال: هـا  عـار إرا  ـان   الشـ اء         - صلى ا  عليـت وسـلم   -ا  

وارحن وأطا ال راء  على عد   ا هطيق الساس وال متلدمحن..."َوَعلذْس رال
 5)

   

 .يوعش: رالعف احلدهث

وا  أعلـم   -ه در    ث ل عرض األعوال وأدل دا أن الرااح الرتايح: 

 هو ال ول األول ال ائا رأواللية ال عليس  طل ًاحن ل و  أدل دم وس   دا. -

                                      
 (771( 1/153 وا  الب،ا م     اب األران راب ال راء    الوار  (1 

 (1/125هس ر: ردائع الصسائع  (2 

 (3/54هس ر: اجملموع  (3 

 (1/286هس ر: ادعين  (4 

( 8/249(حن وأرو يعيم   ملية األولياء 356( 2/199 وا  البعوم   شر  السسة  (5 

 (:"  واوع"2/371وعال:" غرهأ" حن وعال األلبايي   سلسلة األمادهث الالعيوة  
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 لثاييادطلأ ا

 اجلدر رالبسملة

اء   االي صــا    ادســائا الكبــا : "وال هســ  اجلدــر      اــ يــص الرواهــة:  

رالبسملة يص عليت    واهة احلس  ر  موابحن وعال: ه رؤها   يوست."
  1)

  

 ر ر الرواهات الوا د  ع  اإل ام أمحد   هذ  ادسألة:

 و د ع  اإل ام أمحد   هذ  ادسألة أ رع  واهات:

لــو  واهــا احلســ  رــ  مــواب  ال جيدــر رالبســملةحن وهــي االرواهــة األوىل: 

وغري .
  2)

 

جيدر رالبسملة.الرواهة الثايية: 
  3)

 

جيدر ردا   اددهسة.الرواهة الثالثة: 
  4)

 
 

جيدر ردا   السوا و ط.الرواهة الرارعة: 
  5)

 

هي ادذهأحن ااء   ادعين: "ال خت لف الرواهة  كاية الرواهة   ادذهأ: 

ــا غــري  ســسو    ــر رد ن"عــ  أمحــد أن اجلد
 6)

ــر وهــو     حن و  اإليصــا : "ال جيد

الصحيح وعليت اجلمدو "
 7)

 . 

                                      
 1 ) 2/239) 

(حن اإليصـا    1/383(حن ادبدع  77  (حن العد  شر  العمد 1/346هس ر: ادعين  ( 2 

2/49.) 

 (2/49(حن اإليصا   1/383هس ر: ادبدع  ( 3 

وعللــوا رلــك: ليـــبص أيدــا ســـسة ألهــا اددهســـة لكــويدم هسكرويدـــا. هس ــر: ادبـــدع       ( 4 

 (2/49(حن اإليصا   1/383 

 (2/49(حن اإليصا   1/383هس ر: ادبدع  ( 5 

 6 ) 1/436) 

 7 ) 2/49) 



 

 

212 
 مجعًا ود اسة -  سائا اإل ام أمحد ر  مسبا ررواهة احلس  ر  مواب   الطدا   والص  

 السيا م رد هة رست صاحلد. 

 

   ا ية الرواهة رادذاهأ األثرى: 

رهأ مجدو  الو داء إىل  شروعية البسملة عبا الواحتة   الص  .
  1)

 

 واث لووا   مكم اجلدر رالبسملة   الص   ادك ورة على عولص:

سويةال ول األول: ت رأ سرًاحن وهو  ذهأ احل
 2)

حن واحلسارلة 
 3)

. 

ال ـــول الثـــايي: ت ـــرأ ادـــرًاحن وهـــو  ـــذهأ الشـــاوعية
 4)     

حن  واهـــة عســـد 

احلسارلة
 5)        

 أدلة األعوال:

 اس دل أصحاب ال ول األول مبا هلي:

  -   : " أن الـس   -  اـي ا  عسـت    -أيـس رـ   الـك      الـدليا األول: عـ  

                                      
دو    رلك ادالكيةحن و د رهبوا إىل عدم  شروعية البسـملة   الصـ     وثالف اجلم (1 

 ادك ورة سرًا  ايت أو ادرًا.

(حن 2/190(حن البساهـة شـر  اهلداهـة     1/112(حن تبـيص احل ـائق   21هس ر: عيون ادسائا 

(حن الشر  306(حنالد  الثمص 1/336(حن ال وايح شر  ار  احلااأ 2/176الذثري   

(حن البيـــان    ــــذهأ  2/94(حن ال دــــذهأ 1/130(حناألم  1/251الكـــبري للـــد دهر    

ــاوعي  ــوع 2/182الشـــــ ــين 3/298(حن اجملمـــــ ــر   1/344(حن ادعـــــ ــد  شـــــ (حنالعـــــ

 (.2/48(حن اإليصا  1/382(حنادبدع  2/179(حنالوروع 77العمد  

ــائا    (2  ــائق 21هس ـــر: عيـــون ادسـ ــيص احل ـ ــة  1/112(حن تبـ ــة شـــر  اهلداهـ (حن البساهـ

 2/196) 

(حن 1/383(حن ادبـــــدع 77(حن العـــــد  شـــــر  العمـــــد  1/346ين  هس ـــــر: ادعـــــ (3 

 (2/49اإليصا  

 (3/341(حن اجملموع 2/185(حن البيان    ذهأ الشاوعي  2/94هس ر: ال دذهأ  (4 

 (2/49(حن اإليصا  1/383هس ر: ادبدع  (5 
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ــت وســلم ى لصــ ــر   - ا  علي ــا رك ــ حن وو أر ــا  - رعم ــايوا  -  اــي ا  عسدم  

((احَلْمُد ِللَِّت َ بِّ الَعاَلِمَص  ِب  هو  حون الص  
  1)  

"
 2)  

" صليت  ع  سول ا  صلى ا  عليت وسلم وأرـي   و   واهة عسد  سلم:

ــرأ      ــسدم ه  ــم أمســع أمــدا   ــرمح   }ركــرحن وعمــرحن وعثمــانحن ول رســم ا  ال

"{الرميم
 3)

 

لبسملة ال جيـو  إال  ـع العلـم رـذلكحن وـ  جيـو        وات الداللة: يوي عراء  ا

السوي مبارد  ويت مل هسمع  ع إ كان اجلدر ر  مساع.
  4)

 

 -حن مسعـت  سـول ا      -  اي ا  عسـت  - ع  أري هرهر الدليا الثايي: 

ه ول: " عال ا  تعـاىل: عسـمت الصـ   رـيين ورـص        - صلى ا  عليت وسلم 

حن ((احلمد    ب العـادص   حن وإرا عال العبد: عبدم يصوصحن ولعبدم  ا سأل

حن عــال ا  ((الــرمح  الــرميم  عــال ا  تعــاىل: محــديي عبــدمحن وإرا عــال:  

حن عــال: جمــديي (( الــك هــوم الــده   تعــاىل: أمســى علــي عبــدمحن وإرا عــال:  

..."عبدم
  5)

 احلدهث 

ردا. وات الداللة: مل هذ ر البسملة   احلدهث وهذا دليا على عدم اجلدر
  6)

 

ُ َعوٍَّا   ار  عبد ا  ر ع الدليا الثالث:
 7)

عـال: مسعـين أرـي و أيـا       حن 

                                      
 (1سو   الواحتةحن آهة  (1 

 (743(  1/149 وا  الب،ا م     اب األران راب  ا ه ول رعد ال كبري  ( 2 

 (399(  1/299 وا   سلم   اب الص   راب ماة    ال جيدر رالبسملة   (3 

 (22/411هس ر: جمموع الو اوى   (4 

 (395( 1/296 وا   سلم   اب الص   راب واوب عراء  الواحتة    ا   عة   (5 

 (1/346هس ر: ادعين   (6 

 (16787( 27/342اإل ام أمحد مب ت تسمي ت  ه هد ر  عبد ا  (    سسد  (7 
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: َأْم ُرَسـيَّ ُ ْحـَدٌث ِإهَّـاَم    و ـال لـي   حنعول: رسم ا  الـرمح  الـرميم  حن أالص  

 -صلى ا  عليت وسلم -أصحاب  سول ا  : َوَلْم َأَ  َأَمًدا ِ ْ  الَواحَلَدَثحن ع

 - ع الـس   َصلَّْيُت و عد : عال ِ ْسُتحن عينحن ه  اإلس مْيِت احَلَدُث َأْرَعَض ِإَل  ان

ولم أمسـع  حن  ع عثمان حن وو ع عمرحن و ع أري ركرحن  -صلى ا  عليت وسلم

ــسدم ه وهلــا   ــاحن  أمــدًا   ــَ  َتُ ْلَد ــا  حن َو ــت صــليت و  ــِت َ بِّ  ﴿: إرا أي ــُد ِللَّ احَلْم

  .(1 ﴾الَعاَلِمَص

                                                                                    
و عبد ا  ر   عوا ر  َعْبد غسمحن    أصحاب الشار حن هكسى أرا سعيد وعيا أرو  هـادحن  

 ان لت عد  أوالدحن وهو    البكـائص الـذه  يـ ل وـيدم:   و ال علـى الـذه  إرا  ـا أتـوم         

 جيـدوا  ل حملدم علت ال أاد  ا أمحلكم عليت تولوا و أعيسدم تويض    الد ع م يـًا أال 

  ا هسو ون(حن تو  سسة تسع ومخسص.

 (4/206(حن اإلصارة   متيي  الصحارة 3/395هس ر: أسد العارة 

ــرمح         (1  ــم ا  الــــ ــر ب رســــ ــرم اجلدــــ ــاء   تــــ ــا اــــ ــاب  ــــ ــذم رــــ  وا  الرت ــــ

( و عال: "مدهث عبدا  ار   عوا مدهث مس  والعمـا عليـت   244( 1/326الرميم 

 ـسدم أرـا ركـر وعمـر      -صلى ا  عليـت وسـلم  –لس  عسد أ ثر أها العلم    أصحاب ا

(حن وأمحـد  815( 1/267وعثمان وعلي وغريهم"حن وار   اات   راب او  ا  ال ـراء    

(:"عــال الرت ــذم: 1/369(حن عــال الســووم   ث صــة األمكــام 20558( 34/175 

مدهث مس حن ولك  أيكر  عليت احلواظ وعالوا: هو مدهث اعيف ألن  دا   على ارـ   

بــدا  ارــ   عوــا وهــو جمدــول وممــ  صــر  ردــذا ارــ  ث ميــة وارــ  عبــد الــ  واخلطيــأ   ع

البعدادم وآثرون ويسـأ الرت ـذم ويـت إىل ال سـاها." حن و  اهلداهـة   ختـرهج أمادهـث        

(:"مسست الرت ذمحن و د  عليت احلواظ رلك للادا رار  عبدا  ارـ   عوـا   3/25البداهة 

ساد  و  ست حن وبعالدم هذ ر عثمان ورعالدم ال هذ ر  حن ول ث    على أري يعا ة   إس

ورعالدم ه ول: ولم أمسع أمد  سدم ه رأ  رسم ا  الرمح  الرميم حنورعالـدم ه ـول:   
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صـلى ا  عليـت    -جلدـر رالبسـملة وعـع  ـ  الـس       لـو  ـان ا  الدليا الرارع: 

ــ ث         - وســلم ــوم   م ــرؤ   ــا ه ــت ه  ــًا و وااــحًاحن ألي ــً  مار  ــا ي  ــا إليس لس 

جيدــر    - صــلى ا  عليــت وســلم     -صــلواتحن ويبعــد اــدًا أن هكــون الــس      

رالبسملة    ا هوم م ث  رات مم خي لف الساس: ها  ان جيدر أم ال؟.
  1)

 

 ل ول الثايي مبا هلي:واس دل أصحاب ا

ِوــي ُ ــاِّ ": عــال  -  اــي ا  عســت  -الــدليا األول: مــدهث أرــي هرهــر   

َصَ ٍ  ُهْ َرُأحن َوَمـا َأْسـَمَعَسا َ ُسـوُل اللَّـِت َصـلَّى اُ  َعَلْيـِت َوَسـلََّم َأْسـَمْعَساُ ْمحن َوَ ـا          

..."َأْثَوى َعسَّا َأْثَوْيَسا َعْسُكْمحن
 2)   

 

ــة:   ــر   أن أواــت الدالل ــا هره ــت  -ر ــر   صــ تت    -  اــي ا  عس ــان جيد  

صــلى ا  عليــت  -رالبســملةحن وــدل علــى أيــت مســع اجلدــر ردــا  ــ   ســول ا    

. -وسلم
 3)

 

ليس ويت أيت ادر ردا حن وال مي سع أيت هسمع  ست مال األسـرا   مـا   يوعش: 

ُسمع االس و ا  وال عور  ع إسرا   ردما.
  4)

 

أيـت  ـان     -  اـي ا  عسـت   -أيـس رـ   الـك    :  ا  وم ع  الدليا الثايي

 -رصـ    سـول ا    َ ا آُلـو َأْن َأْعَ ـِدَم   جيدر ربسم ا  الرمح  الرميمحن وعال: 

 -صلى ا  عليت وسلم
 5)

. 

                                                                                    
ولم أمسع أمد  سدم ادر ردا...و وا  ثالد احلذاء عست حن و ال أيس ردل ارـ  عبـدا  رـ     

  عوا حن وراع إىل مدهث أيس ادالطرب ."

 (22/412لو اوى  هس ر: جمموع ا (1 

 (772( 1/154 وا  الب،ا م     اب األران راب ال راء    الوار   (2 

 (3/344هس ر: اجملموع   (3 

 (1/346هس ر: ادعين   (4 

( وعـال: " وا  هـذا احلـدهث عـ  آثـرهم      854( 1/358 وا  احلا م   ادس د م   (5 
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ُيَعْيٍم اْلُمْاِمِر الدليا الثالث: ع 
 1)

ال: "صليت َوَ اَء أرـي هرهـر  و ـرأ:    ع 

ص ً  ِإيِّي َلَأْشَبُدُكْم  والذم يوسي ريد : »الع... مم  رسم ا  الرمح  الرميمحن

." -صلى ا  عليت وسلم -ررسول ا  
 2)     

 

هســاعش الــدلي ن الســار ان: رالــعف األمــرحن عــال ارــ  عدا ــة   ادعــين:"    

وســائر أثبــا  اجلدــر اــعيوة وــإن  واتدــا هــم  وا  اإلثوــاءحن وإســساد اإلثوــاء  

واهـة اجلدـرحن وعـد رلعسـا أن     صحيح مارت رعري ث   ويتحن ودل علـى اـعف    

الدا عطين
 3)

عال مل هصح   اجلدر مدهث." 
 4)

   

وا    -    ث ل عـرض األعـوال و أدل دـا ه دـر أن الـرااح        الرتايح:

 هو ال ول األول ل و  أدل دم وس   دا    ادساعشة.   - أعلم

                                                                                    
(:"عال احلا م 1/187ر   (حن عال الذه    ف ص1179( 2/78م ات"حن والدا عطين  

إمنا أثرا ت شاهدًاحن علت: أ ا اس حيا اد لف أن هو د هذا احلدهث ادواوع وأشدد رـا   

 (1/351أيت لكذب." هس ر: يصأ الراهة  

يعيم ر  عبد ا  اْلُمْاِمرحن أرو عبد ا حن مسي اْلُمْاِمر أليت  ان جيمر ادسادحن  وىل  (1 

 ( 2/70تدذهأ الكمال  عمر ر  اخلطاب. هس ر: إ مال

 وا  السســـــــائي     ـــــــاب االو  ـــــــا  رـــــــاب عـــــــراء  رســـــــم ا  الــــــــرمح         (2 

( وعال:" عال األع مـي إسـساد    499( 1/251(حن وار  ث مية  905( 2/134الرميم 

ــادم        ــد اهلــ ــال ارــــ  عبــ ــ لط." وعــ ــان اثــ ــي هــــ ل  ــ ــ  أرــ صــــحيححن لــــوال أن ارــ

بان واحلا م واخلطيأ وصـححو حن وعـد   (:" وا  السسائي وار  ث ميت وار  م187احملر  

ــ      ــات احلســــان علــــى صــــحيح ارــ ــال األلبــــايي   ال علي ــ ــر البســــملة." وعــ أعــــا ر ــ

 (: "اعيف"3/303مبان 

 سبق ترمج ت (3 

 4)  1/346) 



 

 
217 

 الشرعيةجملة العلوم 

 هـ1440 واخلمسون شوال الثالث العدد

 
 

 ادطلأ الثالث

    صلى وأمدث رعد اي الاء تشدد 

  يص الرواهة:

طب ات احلسارلة  ا يصت: "عال احلس  رـ  مـواب: سـألت أمحـد       ااء   

ر ومحن ولما عالى تشـدد  أمـدث  ـ  غـائط أو رـول؟       ىالسا  ع   اا صل

حن وتـ م صـ    ـ      أم هسـ أيف ( عال: هراع وي واأ وهس  با الصـ   لسوسـت  

ثلوت. علت: ويس ،لف؟ عـال": أ ـا أيـا وـ  أ ـر  أن هسـ ،لف ولـو أ رتـت أن         

 ر  أن هس  با"آهس ،لف مل 
 1)

. 

 اش ملت هذ  الرواهة على  سأل ص:

 ادسألة األوىل: مكم ص      أمدث رعد اي الاء ال شدد وعبا ال سليم. 

 :ر ر الرواهات الوا د  ع  اإل ام أمحد   هذ  ادسألة

ليس   هذ  ادسألة ث   رص احلسارلةحن ومل هثبت ع  اإل ام أمحد  واهة 

 عساها و د  وم ع  اإل ام أمحد  ـ  طرهـق صـاحل    فالوةحن را مبت  ا  
 2)

 :

"علـت: الراــا ه عــد   الر عـة األثــري  رعــد ال شــدد مـم نــدثحن عــال هــو      

ــا رال    ــامل خيــرج  سد ــا أوســد أوهلــا أوســد     حصــ     ــاحن وهــو ال ســليمحن و  لي

آثرها"
 3)

. 

 

                                      
 1  )1/353.) 

 سبق ترمج ت( 2 

 (.2/279(  سائا اإل ام أمحد  واهة ارست صاحل  3 
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: هي ادذهأ وال ث   ويدا كاية الرواهة   ادذهأ
 1)

. 

 رادذاهأ األثرى:  ا ية الرواهة 

تبطا ص      أمدث عبا ال سليمحن وهو  ـذهأ مجدـو     ال ول األول:

العلماء    ادالكية
 2)

حن والشاوعية
 3)

حن واحلسارلة
 4)

. 

رعد ال شدد وعبا ال سـليمحن وهـو    ثال تبطا ص      أمد ال ول الثايي:

 ذهأ احلسوية
 5)

. 

 األعــوال:أدلة 

 :اس دل أصحاب ال ول األول مبا هلي

: "وحتليلدا ال سليم" -  -عولت  الدليا األول:
 6)

. 

                                      
(حن احملـر     1/395حن ادعـين   82ت عبـدا :  ( هس ر:  سائا اإل ـام أمحـد  واهـة ارسـ    1 

 (.1/361(حن  شا  ال ساع  1/443(حن ادبدع  1/588الشر  الكبري   (حن1/69الو ت  

(حن شــر  1/204الكــا  الرــ  عبــدال   حن (2/414( هس ــر: اجلــا ع دســائا اددويــة  2 

 (.1/202(حن أسدا اددا م  1/279(حن ماشية العدوم  1/276 ف صر ثليا 

(حن 2/183(حن احلــاوم الكــبري    8/109(حن ف صــر ادــ هين    1/145هس ــر: األم  ( 3 

 (.3/473(حن اجملموع  2/243البيان    ذهأ الشاوعي  

(حن احملـر     1/395حن ادعـين   82( هس ر:  سائا اإل ـام أمحـد  واهـة ارسـت عبـدا :      4 

 (.1/361  (حن  شا  ال ساع1/443(حن ادبدع  1/588الشر  الكبري   (حن1/69الو ت  

ــائق   1/126( هس ــر: ادبســو  للسرثســي   5  ــيص احل  ــر  1/125(حن تب (حن جممــع األيد

 (.1/218اللباب   اجلمع رص السسة والك اب  حن (1/89 

أرـو  و  (حن275(  1/101(  وا  ار   ااة   الصـ  حن رـاب  و ـا  الصـ   الطدـو        6 

رت ـذم     ـاب الصـ      (حن وال61(  1/16داود     اب الواوء راب ورض الواوء  
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وهذا ه  الي أيت ال ه ع ال حليا إالَّ رت
 1)

. 

: "صلوا  ما  أه مويي أصلي" -  -عولت  الدليا الثايي:
 2)

حن وعد داوم 

 .على ال سليم 

ال سليم يطق  شـروع   أمـد طـر  الصـ  حن وكـان   سـًا        الدليا الثالث:

ال كبري ر  ا ثر وهوط ال
 3)

. 

 واس دل أصحاب ال ول الثايي مبا هلي:

أن  سـول   - اـي ا  عسـت    -مدهــث عبدا  رـ   سـعود    الدليا األول:

 وأأثذ ريد  وعلمت ال شـدد   الصـ   مـم عـال: " وـإرا علـت هـذا         -  -ا  

م وإن شـئت أن ت عـد    ـ و معاليت هذا و د عاليت ص تكحن إن شـئت أن ت ـو  

واععد"
 4)

. 

                                                                                    
دهث أصـح شـيء   احل( وعال: " هذا 3(  1/54راب  ا ااء   أن  و ا  الص   الطدو   

  الباب وأمس "حن وعبدا  ر  حممد ر  ع يا صدو،حن وعد تكلم ويت رعض أها العلـم  

ــا وإســحا،        ــ  مسب ــ  إمساعيــا ه ــول  ــان أمحــد ر ــا مو ــت ومسعــت حممــد ر  ــ  عب

عــال حممــد وهــو   ــا ب احلــدهث"حن و وا  أمحــد    ســسد    واحلميــدم ن اــون ثدهثــت

 2/292  )1006.) 

 (: "مدهث مس ".1/348عال السووم   ث صة األمكام  

 (: "إسساد  مس ".2/9وعال األلبايي   إ واء العليا  

 (.1/395(حن ادعين  2/414( هس ر: اجلا ع دسائا اددوية  1 

( 1/128اب األران للمســاور إرا  ــايوا مجاعــة  (  وا  الب،ــا م     ــاب األرانحن رــ2 

 631.) 

 (.1/588 الر  عدا ت (حن الشر  الكبري2/414( هس ر: اجلا ع دسائا اددوية  3 

(حن وأمحد    سـسد   970(  1/254(  وا  أرو داود     اب الص  حن راب ال شدد  4 

ــووم   اخل صــة   4006(  7/108  ــال الس ــت "إرا ع1/449(. ع ــذا إن  (: "عول الــيت ه
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عـال: "إرا ععـد    - اـي ا  عسدمـا    -ع  عبدا  رـ  عمـر    ا الثايي:الدلي

مم أمدث عبا أن هس شدد متت ص تت" حنص تت آثراإل ام   
 1)

. 

رـأن ال هـاد    الـدليا األول "وـإرا      ن:ان السـار  وميك  أن هسـاعش الـدلي   

وـ  هثبـت ويدـا مكـم. واـعف       -  -علت هذا..." ليست حمووظة ع  الـس   

 الثايي. الدليا

ال سـليم ثطـاب  ـ  ادصـلي للسـاسحن ولـو راشـر  ثـ ل          الـدليا الثالـث:  

 ـان الصـ   الهكـون  وسـدًا     أ الص   عمدًا وسدت صـ تتحن و ـا هكـون  ـ      

                                                                                    
م و م وإن شئت ت عد واععد" هذ  ال هاد  ليست   الصـحيححن اتوـق احلوـاظ    وشئت أن ت 

حن وإمنا هي      م ار   سـعود"حن وعـال   – –على أيدا  د اة ليست      م الس  

(: "و د عيا هـذا الكـ م  ـ  عـول ارـ   سـعود وإن صـح        3/19البعوم   شر  السسة  

عاليت  ع م ص تك ومل هبق عليك إال اخلروج  سداحن واخلـروج    رووعًا وادراد  ست و د

  عولـت:  وحتليلـدا ال سـليم("حن وعـال األلبـايي         –  –إمنا هكون مبـا ريسـت  سـول ا     

(: "إسساد  صحيح لك  عولت:  إرا علت هذا.... شارحن أد اـت  4/121صحيح أري داود  

ووــًا عليــت". هس ــر: ال ح يــق   رعالــدم   احلــدهث والصــواب أيــت عــول ارــ   ســعود  وع 

 (.1/399 سائا اخل    

(حن وعال: "مدهث اـعيف"حن و   واهـة   2823(  2/199(  وا  البيد ي   الك ى  1 

(: "إرا أمدثحن هعين الرااحن وعد الس   آثر صـ تت  408(  1/528عسد الرت ذم  

وعد ااطرروا عبا أن هسلم و د اا ت ص تت"حن عال: هذا مدهث ليس إسساد  رال ومحن 

 –ا احلدهث ال يعلم  وا  عـ  الـس    ذ(: "وه6/421  إسساد "حن وعال الب ا     سسد   

 – عبـدالرمح  رـ   اوـعحن ال يعلـم  وا  عسـت إال اإلوره ـي ومل        إالب عبدا  ر  عمر و

هكــ  ثــاوظ للحــدهث وال يعلــم لــت طره ــًا إالَّ هــذا الطرهــق"حن وعــال األلبــايي   اــعيف  

 "اعيف(: " 46   الرت ذم
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للص  
 1)

. 

:  باشر  ادصلى لـت عمـدًا  وسـد للصـ  ص أليـت   غـري       وميك  أن هساعش

هسـاد عبـا الر ـوع     واعتحن وهذا اا م على مجيع األ  انحن ولو تعمد أيت 

 وكذلك لو سلم عبا ه م ص تت. حنوسدت ص تت

صـ تت  ءمدهث ادسي الدليا الرارع:
 2)

حن وعـدم تعليمدـا لألعرارـي دليـا     

على عدم واوب ال سليم
 3)

. 

مـدهث ادسـيء صـ تت عـامحن واألمادهـث الــوا د          وميكـ  أن هسـاعش:  

 ال سليم ثاصةحن واخلام   دم على العام. 

 الرتايح:

هـو ال ـول    -وا  أعلـم   - ل عرض أدلة األعوال ه در أن الـرااح     ث

أدلـة   فاألول ال ائا ربط ن ص      أمدث عبا ال سليم ل و  أدلـ دم واـع  

                                      
 (.1/126( هس ر: ادبسو  للسرثسي  1 

( 625(  8/56(  وى الب،ا م     اب الص  حن راب     د و ـال عليـك السـ م     2 

عال: أن  اً  دثـا ادسـادحن و سـول ا  اـالس        – اي ا  عست  –ع  أري هرهر  

 م: أ اـع  سـلم علـى  سـول ا  و ـال: وعليـك السـ      اـاء و ية ادسـادحن وصـلى مـم    ميا

وصاحن وإيك مل تصاحن وراع وصلى مم اـاء وسـلمحن و ـال: وعليـك السـ محن وـأ اع       

وصاحن وإيك مل تصاحن و ال   الثايية أو الو رعـدها: علمـين هـا  سـول ا  و ـال: إرا      

عمت إىل الص   وأسبغ الواـوءحن مـم اسـ  با ال بلـة وكـ حن مـم عـرأ مبـا تيسـر  عـك  ـ             

حن  مـم أ وـع م ـى تسـ وى عائمـًاحن مـم أسـاد م ـى          ا عـاً  ال رآنحن مم أ  ع م ـى تطمـئ   

تطمئ  ساادًاحن مم أ وع م ى تطمئ  االسًاحن مم أساد م ى تطمئ  سـاادًاحن مـم أ وـع    

 م ى تطمئ  االسَا مم اوعا رلك   ص تك  لدا".

 (.1/26( هس ر: ادبسو  للسرثسي  3 
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 ال ول الثايي مبا و د عليدا     ساعشات.

 :  ، ادسألة الثايية: مكم االس 

 ر ر الرواهات الوا د  ع  اإل ام أمحد   هذ  ادسألة:

هي عدم اوا  االس ،     الص  حن وهي الو  واهـا   ة األوىل:الرواه

 . - ما سبق -احلس  ر  مواب 

اوا  االس ،   الرواهة الثايية:
 1)

. 

  كاية الرواهة   ادذهأ:

ــ  ثــ            ــ ،   تع  ــوا  االس ــدم ا ــواب وهــي ع ــ  م ــ  ر ــة احلس  واه

صـحيح  الصحيح    ادذهأحن اـاء   اإليصـا : " ولـت أن هسـ ،لف علـى ال     

   ادذهأحن وعليت اجلمدو حن وهو ظاهر ادذهأ"
 2)

. 

   ا ية الرواهة رادذاهأ األثرى:

   هذ  ادسألة على عولص: - محدم ا   -اث لف الو داء 

ــول األول: ــ       ال  ــاء   ــو  العلم اــوا  االســ ،  حن وهــو  ــذهأ مجد

احلسوية
 3)

حن وادالكية
 4)

حن والشاوعية
 5)

حن واحلسارلة
 6)

. 

                                      
ــدع  حن (2/75( هس ــر: ادعــين   1  ــت   (حن2/33(حن اإليصــا   1/373ادب ــاع   و  اإلعس

 .(1/109اإل ام أمحد  

 .1/373وهس ر: ادبدع  (.2/33(  2 

ــسري    3  ــة   1/64( هس ــر: اجلــوهر  ال ــة شــر  اهلداه ــق  2/377(حن البساه (حن البحــر الرائ

 .82الد  اد، ا : حن (1/391 

(حن ال ـاج  1/492(حن ال وايح شر  ف صر ارـ  احلااـأ    2/279( هس ر: الذثري   4 

 (.1/35(حن الشر  الكبري  2/479واإل ليا  

أسـسى ادطالــأ  حن (4/242(حن اجملمـوع   2/612( هس ـر: البيـان    ـذهأ الشــاوعي     5 

 (حن 2/111(حن إعاية الطالبص  1/252 

 (.1/109اإلعساع   (حن2/33اإليصا   (حن 1/373حن ادبدع  (2/75( هس ر: ادعين  6 
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هم عســد الشــاوعيةدعــدم اــوا  االســ ،  حن وهــو ال ــ  ثــايي:ال ــول ال
 1)

 

و واهة عسد أمحد
 2)

. 

 أدلة األعوال:

 اس دل أصحاب ال ول األول مبا هلي:

 -عالـت: أ ـر  سـول ا      - اـي ا  عسدـا    -عـ  عائشـة    الدليا األول:

 -    أرــا ركــر هصــلي رالســاس    راــتحن وكــان هصــلي ردــمحن عــال عــرو
 3)

 :

  يوسـت ِثوَّـةحن و،ـرجحن وـإرا أرـو ركـر هـ م السـاسحن          -  - وواد  سول ا 

  -ولما  آ  أرو ركر أس أثرحن وأشا  إليت:" أن  ما أيت" والـس  سـول ا    

 -  -ِمَذاَء أرـي ركـر إىل اسبـتحن وكـان أرـو ركـر هصـلي رصـ    سـول ا            -

والساس هصلون رص   أري ركر.
  4)

 

ألري ركرحن دليا  _ا  عليت وسلم  صلى -اس ،   الس  وات الداللة: 

   على اوا  االس ،  .

دـا طعـ     - اـي ا  عسـت    - ا  وم أن عمـر رـ  اخلطـاب     الدليا الثايي:

 ت وأ  ردم الص  دوهو   الص   أثذ ريد عبدالرمح  ر  عو  و 
 5)

. 

                                      
 (.4/242 (حن اجملموع 2/612( هس ر: البيان    ذهأ الشاوعي  1 

 (.2/33اإليصا   حن (1/373( هس ر: ادبدع  2 

أعلم الساس "ر  عييسة: ا( عرو  ر  ال رري ر  العوام األسدمحن أرو عبدا  اددييحن عال 3 

حن "م مة: ال اسم وعرو  وعمر  رست عبـدالرمح   – اي ا  عسدا  –ر  عائشة  هثدث

 و ان هصوم الدهرحن تو  سسة أ رع وتسعص.

 .21إسعا  ادبطأ رراال ادوطأ: حن (7/31ل ا هد الكبري للب،ا م  هس ر: ا

ــام لعلــ      4  ــأ اإل  ــام إىل اس ــ  ع ــاب   ــاب ا رانحن ر ( 1/173  ة(  وا  الب،ــا م     

 683). 

رـاب عصـة البيعـةحن واالتوـا، علـى       –  –(  وا  الب،ا م     ـاب أصـحاب الـس     5 
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 وعا عمر   اس ،ـــ   عبدالرمح  ر  عو    الص  حنلة: وات الدال

حن ومل هسكر   سكر وكان إمجاعًا ك مبحالر    الصحارةوعد  ان رل
 1)

. 

 واس دل أصحاب ال ول الثايي مبا هلي:

ع  أري ركـر   الدليا األول:
 2)

 -  -أن  سـول ا    - اـي ا  عسـت    - 

 أسـت ه طـر وصـلى    ء و ريد  أن  كايكمحن مم اـا  ألوار وأو ا: دثا   ص   

ردم"
 3)

  . 

هسا -  -الس ،لف الس   ًا  اائ لو  ان االس ،  وات الداللة:
 4)

. 

ن رلـك  ـان عبـا أن هكـ  للصـ        أالثارت   احلـدهث   وميك  أن هساعش:

 ولم هك  ليس ،لف.

                                                                                    
 (.3700(  5/15عثمان ر  عوان  

 (.2/75  ( هس ر: ادعين1 

( يويع ر  احلا ث ر   لد  الث ويحن أرو ركر حن وهو    عبيـد احلـا ث رـ   لـد حن ممـ       2 

   مص  الطائف   ركر حن و ين أرـا ركـر حن وأسـلم     -  -ي ل هوم الطائف إىل الس  

   وال ء الصحارةحن سك  البصر حن وتو  سسة إمدى ومخسـص.   -  -وأع  ت الس  

 (.6/35أسد العارة  حن (4/1531هس ر: االس يعاب  

( 1/60(  وا  أرو داود     اب الطدا  حن رـاب   اجلسـأ هصـا رـال وم وهـو ياسـي        3 

(: "اث لف   إ سالت ووصـلت... وأصـلت     2/86(حن عال ار  مار   ال ل،يص  233 

أعيمت الص   وعدلسا الصوو  م ى عام الـس   " الصحيحص رعري هذا السيا،حن ولو دما 

-  -            ص   عبا أن هك  ر ـر وايصـر حن وعـال:  كـايكمحن ولـم يـ ل عيا ـًا م ـى 

 أست  اء.." هس ر: الب،ا م   اب العساحن رـاب إرا ر ـر      ثرج إليسا وعد اغ سا َهْسِطُف

 (.275(  1/63ادساد أيت اسأ  

 (.2/613( هس ر: البيان    ذهأ الشاوعي  4 
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دحن وبطلـت صـ     ُو ِـ شـر  صـحة الصـ     مـق اإل ـام       الدليا الثـايي: 

ادأ ومحن ولم هصح االس ،   ميسئذ
 1)

. 

ادـأ ومحن وـالرااح عـدم     رعـدم ال سـليم رـبط ن صـ       وميك  أن هسـاعش: 

رط ن ص   ادأ وم روساد ص   إ ا ت
 2)

. 

 الرتايــح:

هـو ال ـول    -وا  أعلـم   -   ث ل عرض أدلة األعوال ه در أن الـرااح  

األول ال ائا جبوا  االس ،   ل و  أدل دم واعف أدلة ال ول الثايي مبـا و د  

 عليدا     ساعشة.

 

*      *      * 

 

 

 

 

                                      
 (.2/75( هس ر: ادعين  1 

لشاوعية و واهة عسد احلسارلةحن وثص ادالكيـة رلـك   مالـة احلـدث أو     ( وهو  ذهأ ا2 

يسيايت للحدث. ث وًا دذهأ احلسوية واحلسارلة الذه  هرون رطـ ن صـ   ادـأ وم رـبط ن     

 ص   اإل ام.

(حن 2/390(حن الـذثري    1/376لبحر الرائـق   حن ا(2/368هس ر:  البساهة شر  اهلداهة  

حن احلـاوم الكـبري   394(حن الـد  الـثمص:   1/376  احلااـأ   ال وايح   شر  ف صر ار

ــذهأ   2/239  ــر ادــ ــواي     2/183(حن ثــ ــر  الــ ــ  شــ (حن ادبــــدع 3/163(حن الع هــ

 (.1/109اإلعساع   و ت اإل ام أمحد   (حن2/33اإليصا   حن (1/373 
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 رارعالادطلأ 

 الرتتيأ   عالاء الووائت  ع ايق الوعت

  يص الرواهة:

عــال ال ااــي أرــو هعلــى
 1)

: "واث لــف   الرتتيــأ   عالــاء الووائــت هــا  

هسـ ط  ـع اــيق الوعـت؟ وس ــا صـاحل    
 2)

مواألمــر 
 3)

: أيـت هســ ط وهـو اث يــا    

يعاخلر
 4)

حن وهـو أصـح ألن وـوات إمـدى الصـ تص ووعـا األثـرى   وع دـا         

داحن وي ا احلس  ر  مواب أن الرتتيأ ال هس طحن وهو اث يا  أري أوىل    ووات

ركر اخل ل
 5)

حن أليت ترتيأ ال هس ط  ع سعة الوعت ولم هس ط  ع اي ت"
 6)

. 

                                      
 ( سبق ترمج ت.1 

 ( سبق ترمج ت.2 

ركر األمرمحن ثرسايي األصاحن  ( أمحد ر  حممد ر  هايئ الطائيحن وه ال الكل حن أرو3 

هــ.  270هـحن وعيا 260ت لمذ على هد اإل ام أمحد وتو ت عليتحن تو  رإسكا    مدود 

(حن 12/625(حن سـري أعـ م السـب ء     1/476هس ر: تدذهأ الكمـال   أمسـاء الراـال     

 .84ت رهأ ال دذهأ: 

ادـذهأ إالب أيدـا مل   حن لـت  صـسواتت     عـي سص رـ  عبـدا  اخلر  احل( أرو ال اسم عمر ر  4 

ت در تلك ادصسوات أليت ثرج    رعداد دا ظدـر ويدـا سـأ الصـحارة وأودع   بـت   دا       

هــ.  334وامرتعتحن و ـ  مجلـة  صـسواتت اد، صـر الـذم اشـ عا رـت احلسارلـة. تـو  سـسة           

ــة    ــات احلسارلـ ــر: طب ـ ــد   حن (3/147هس ـ ــد األ شـ ــات  2/298اد صـ ــوا  رالوويـ (حن الـ

 22/281.) 

 ب ت ترمج ت.( س5 

 (1/132( ادسائا الو دية  6 
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 ر ر الرواهات الوا د  ع  اإل ام أمحد   هذ  ادسألة:

هس ط الرتتيأحن وهو اث يا  اجلماعة عست الرواهة األوىل:
 1)

. 

 ما  -هس ط الرتتيأحن وهي الو ي لدا احلس  ر  مواب ال  الرواهة الثايية:

 . -سبق

  كاية الرواهة   ادذهأ:

رعـد أن ر ـر الرواهـة الـو ي لـدا احلسـ  رـ  مـواب:          ىر ر ال ااي أرو هعل

أليـت عـال    واهـة  دسـا    حن "وعسدم إن ادسألة  واهة وامد  وأيـت هسـ ط   
 2)

   :

عـة هبـدأ راجلمعـة هـذ  خيـا        اا يسي ص   وذ رها عسد مالو  صـ   اجلم 

وواتداحن و ال لت:  ست أموظ عسك أيـك ت ـول: إرا صـلى وهـو را ـر لصـ         

ع  رلك" عو اهر هذا أيت  ا أيت هعيد. عال:  ست أعول. ةوائ 
 3)

. 

 .. ع سعة الوعت واي ت. اأوااء   ادعين: "وع  أمحد أن الرتتيأ وا

عال أرو موص
 4)

جلماعة وإ ـا أن هكـون غلطـًا      : هذ  الرواهة ختالف  ا ي لت ا

الس ا وإ ا أن هكون عواًل عدميًا ألري عبدا 
 5)

." 

                                      
حن (1/631(حن شـر  ال   شـي    1/451(حن الشـر  الكـبري    1/437( هس ر: ادعين  1 

 .73(حن الروض ادررع: 1/445اإليصا   

(  دسا ر  نيى الشا ي السلميحن أرو عبدا حن صامأ اإل ام أمحد و وى عسـتحن ممـ    2 

(حن لسـان  2/432طب ـات احلسارلـة    حن (9/204سك  رعداد. هس ر: الث ـات الرـ  مبـان     

 (.6/108ادي ان  

 (.1/133( ادسائا الو دية  3 

هس ـر:   هــ. 417حن تـو  سـسة    محن عمر رـ  أمحـد رـ  عثمـان البـ ا      ( أرو موص العك4 

 (.17/360(حن سري أع م السب ء 13/145تا هد رعداد  

 5  )1/437.) 
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ــذا        ــتحن ه ــوات احلااــر  ســ ط واور ــإرا ثشــي و ــال   اإليصــا : "و وع

ادذهأ وعليت أ ثر األصحاب"
 1)

. 

   ا ية الرواهة رادذاهأ األثرى:

ــاء   ــف الو د ــم ا   -اث ل ــأ   - محد ــائلص رواــوب الرتتي ال 
 2)

كــم   م 

 الرتتيأ رص الصلوات عسد ايق الوعتحن على عولص:

هســ ط الرتتيــأ رــص الصــلوات عســد اــيق الوعــت وثشــية   ال ــول األول:

ووات احلاار حن وهو  ذهأ احلسوية
 3)

حن واحلسارلة
 4)

  . 

علـى احلااـر  ولـو وـات      ةال هس ط الرتتيأحن وت ـدم الوائ ـ   ال ول الثايي:

وع داحن وهو  ذهأ ادالكية
 5)

ة عسد احلسارلةحن و واه
 6)

. 

                                      
 1  )1/445.) 

لرتتيـأحن وـذهأ مجدـو  العلمـاء  ـ  احلسويـة وادالكيـة        ا ب( اث لف الو دـاء   واـو  2 

 واحلسارلة إىل واورتحن ورهأ الشاوعية إىل اس حبارت.

ــي    ــو  للسرثسـ ــر: ادبسـ ــسائع  1/154هس ـ ــدائع الصـ ــق 1/134(حن رـ ــر الرائـ (حن البحـ

(حن 1/227(حن الووا ت الـدوايي   2/390الذثري    (حن1/734(حن شر  ال ل ص  2/88 

(حن ادعـين  1/169(حن أسـسى ادطالـأ    3/70(حن اجملمـوع   1/543الع ه  شر  الـواي    

 .(1/445اإليصا   حن (1/6318(حن شر  ال   شي  1/437 

(حن احملـيط ال هـايي   1/134(حن ردائع الصـسائع   1/154( هس ر: ادبسو  للسرثسي  3 

 .(2/88(حن البحر الرائق  2/586البساهة شر  اهلداهة  حن (1/532 

حن (1/631(حن شـر  ال   شـي    1/451حن الشـر  الكـبري    (1/437( هس ر: ادعين  4 

 .72(حن الروض ادررع: 1/445اإليصا   

اليســري   ــاخلمس صــلواتحن أ ــا إرا  ثــرت ويبــدأ   تهم الوائ ــة رالووائــدوا ت ــثصــ( و5 

حن 51(حن ال وايص الو ديـة:  2/390(حن الذثري   1/734راحلاار . هس ر: شر  ال ل ص  

 .(1/227الدوايي  الووا ت حن 330الد  الثمص: 

حن (1/631(حن شـر  ال   شـي    1/451(حن الشـر  الكـبري    1/437( هس ر: ادعين  6 
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 أدلة األعوال:

 اس دل أصحاب ال ول األول مبا هلي:

: "إمنا ال وـرهط   الي  ـةحن    -صلى ا  عليت وسلم  -عولت  الدليا األول:

أن ت ثر ص   م ى هدثا وعت أثرى"
 1)

. 

عمــوم احلــدهثحن ميــث مشــا ال وــرهط تــأثري الصــ   إىل واــت الداللــة: 

 .ء  ان االيشعال رالرتتيأ أو غري سوا دثول وعت الص   األثرى

ــايي: ال ـــول رواـــوب الرتتيـــأ   هـــذ  احلالـــة  واـــأ ل ووهـــت   الـــدليا الثـ

ــك ــ تصحن و  ترم الرتتيأ حتصيً  ألمدهماحن وكايت احلاار  أوىل رذلـ الصـ
 2)

. 

وعا الص     الوعت ورهالةحن وتأثريهـا حمـرم إمجاعـًاحن     الدليا الثالث:

وعسد ال  امم هراعى اجملمع عليتيتحن ووأصا الرتتيأ ف لف 
 3)

. 

عـ    ةوعـت للوائ ـ  و حناحلاار  وعـت هلـا رالك ـاب    الص   وعت الدليا الرارع:

"حن والك اب   دم على ث  الوامد..."   يام ع  ص   أو يسيدا الوامد:
 4)

. 

                                                                                    
 (.1/445اإليصا   

(حن 441(  1/21(  وا  أرو داود     اب الص  حن راب    يام ع  ص   أو يسـيدا   1 

 ظللوـ (: "هذا احلدهث صحيح  وا  أرو داود ردـذا ا 3/193عال ار  ادل     البد  ادسري  

حن وعـال ارـ    "رإسـساد صـحيح علـى شـر   سـلم      – اـي ا  عسـت    –    واهة أري ع اد  

(: "إسساد  على شر   سلم"حن وعال األلبايي   صحيح أري 1/453مار   ال ل،يص  

صحيح على شر   سلمحن و ذا عال السووم واحلاوظ وهـو      (:" إسساد2/334داود  

 صحيح  سلم  طواًل".

 (.1/631ل   شي  ( هس ر: شر  ا2 

 ( هس ر: ادصد  السارق.3 

 (.2/88( هس ر: البحر الرائق  4 
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ليس    احلكمة تدا م الوائ ة ر ووهت  ثلدا الدليا اخلا س:
 1)

. 

 الثايي مبا هلي: واس دل أصحاب ال ول

ســي صــ   وليصــلدا إرا ر رهــا ال يعمــوم مــدهث: " ــ   الــدليا األول:

 وا   هلا إال رلك"
 2)

. 

حن رـدليا   ـد ار حن واحلاار  أااأل ر روعا احل تعا اهموم عهذا  يوعش:

أيت ه  ا ررت دا ونرم عليت تأثريها ع   الوائ ة
 3)

. 

عليت ص  ": " ال ص   د   -  -عولت  الدليا الثايي:
 4)

. 

 رالعف احلدهث. يوعش:

ــث:  ــدليا الثال ــاس علــى الر ــوع والســاود   الصــ  حن وكمــا أن     ال ال ي

الرتتيــأ   الر ــوع والســاود ال هســ طحن وكــذلك الرتتيــأ ال هســ ط رالــيق     

الوعت
 5)

. 

عياس  ع الوا ،حن الر وع والساود   الص   ترتيـأ   وميك  أن هساعش:

                                      
 (.1/154( هس ر: ادبسو  للسرثسي  1 

(  وا   سلم     اب الص  حن راب عالاء الص   الوائ ة واسـ حباب تعايـا عالـائدا    2 

 1/477  )684.) 

 (.1/451( هس ر: الشر  الكبري  3 

ررــي ســألت عســت أمحــد (: "عــال إرــراهيم احل1/649  ( عــال ارــ  ماــر   ال ل،ــيص4 

حن وعال ار  اجلـو م   العلـا   "أعروتحن وعال ار  العرري:   العا اة هو راطا و الص ال

(: "هذا مـدهث يسـمعت عـ  ألسـست السـاس و ـا عروسـا لـت أصـً ... عيـا           1/443اد ساهية  

و ـال: " ال أعـر     : " ال ص   د  عليـت صـ  "حن  –  –ألمحد  ا  عسى مدهث الس  

 عط ". –  –هذا الب ة"حن عال إرراهيم: وال مسعت أيا ردذا ع  الس  

 (.1/451( هس ر: الشر  الكبري  5 
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ـــدا الوا د حن عـــ   الرتتيـأ رـص الووائـت ودـو         عبــــاد  وامد  هلا هيئ 

ا الرتتيـأ ريسدـا إر    طعبادات ف لوـةحن  سـ  لة  ـا صـ   عـ  األثـرىحن ويسـ       

 اا، الوعـــت.

 الرتايــح:

هــو  -وا  أعلــم  -أدل دـا ه دــر أن الـرااح   و  ـ  ثــ ل عـرض األعــوال   

ااـر حن ورلـك   ال ول األول ال ائا رس و  الرتتيأ عسـد اـيق الوعـت عـ  احل    

 ل و  أدل دمحن واعف أدلة ال ول الثايي مبا و د عليت    ادساعشة.

 

*      *      * 
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 اخلا سادطلأ 

 ه طع الص   ادرأ  واحلما  والكلأ األسود

  يص الرواهة:

ااء   و ح البا م: " و   سائا احلس  ر  مواب عـ  اإل ـام أمحـد عيـا     

والكلأ وادرأ ؟ عال: الكلأ األسود ه طع إيت شـيطان.  لت:  ا ترى   احلما  

عيا لت مدهث أري ر ؟ عال: هاتوا غري مدهث أري ر  ليس هصح إسساد حن مـم  

ر ر مدهث الوالا ر  عباس
 1)

أيت  ر على رعض الصـف وهـو علـى محـا حن      

"ءعيا لت: إيت  ان رص هدهت عس  حن عال هذا احلدهث   والا
 2)

. 

 ع  اإل ام أمحد   هذ  ادسألة:ر ر الرواهات الوا د  

ه طــع الصــ   الكلــأ األســود و ــطحن وهــي الــو  واهــا   الرواهــة األوىل:

اجلماعة عستحن و سدم احلس  ر  مواب
 3)

. 

احلما  ه طع الكلأ وادرأ  و الرواهة الثايية:
 4)

. 

                                      
( الوالا ر  العباس ر  عبدادطلأ ر  هاشم ال رشي اهلامشيحن وهو ار  عـم  سـول   1 

ت مـص  الوـ ح ومسيسـًاحن ومبـت  عـ     –  –حن هكسى أرا عبـدا  غـ ا  ـع الـس      –  –ا  

ايد م الساسحن وشدد  عت ماة الوداع و ان  دهوتحن تو    عدد أرـي ركـر وعيـا ع ـا       

     عمر.

(حن الث ــات الرــ  7/114ري للب،ــا م  كـب ال ــا هد الحن (4/41هس ـر: الطب ــات الكــ ى   

 (.4/349(حن أسد العارة  3/330مبان  

 2  )4/119.) 

ــروع  1/629(حن الشــر  الكــبري   2/183( هس ــر: ادعــين   3  (حن شــر  2/258(حن الو

 (.2/130ال   شي  

 ( هس ر: ادصاد  السار ة.4 
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: ااء   الشر  الكـبري: "إرا  ـر الكلـأ األسـود      كاية الرواهة   ادذهأ

صلي عرهبًا  ست عطع ص تت رعري ث     ادذهأ"رص هدم اد
 1)

. 

ــة     و  الوــروع: "  ادــرأ  واحلمــا  ال تبطــاحن وهــو الصــحيح وهــي الرواه

ادشدو  "
 2)

. 

   ا ية الرواهة رادذاهأ األثرى:

  عطع الص   مبرو  الكلأ أو احلمـا  أو   - محدم ا   -اث لف الو داء 

 ادرأ  على م مة أعوال:

ه طــع الصــ   الكلــأ واحلمــا  وادــرأ حن وهــو  واهــة عــ     األول: ال ــول

اإل ام أمحد
 3)

. 

ال ه طع الص   شيءحن وهو  ذهأ مجدـو  العلمـاء و ـ      ال ول الثايي:

احلسوية
 4)

حن وادالكية
 5)

حن والشاوعية
 6)

. 

ه طع الصـ    ـرو  الكلـأ األسـود دون ادـرأ  واحلمـا حن        ال ول الثالث:

                                      
 1  )1/639.) 

 2  )2/258.) 

(حن الوـروع  1/629(حن الشـر  الكـبري    1/304( هس ر: الكـا    و ـت اإل ـام أمحـد      3 

 (.2/130(حن شر  ال   شي  2/259 

ــة شــر   حن (1/429(حن احملــيط ال هــايي   1/195( هس ــر: ادبســو  للشــيبايي   4  العساه

 (.2/423البساهة شر  اهلداهة   (حن1/405اهلداهة  

ــة  5  ــذهأ  حن (1/203( هس ـــر: اددويـ ــام  الـــك  1/285ال دـ ــت اإل ـ ــا    و ـ (حن الكـ

 .43(حن ال وايص الو دية: 2/159الذثري   حن (1/209 

(حن 2/237(حن الــسام الوهــاج  3/250اجملمــوع  حن (2/131( هس ــر: ثــر ادــذهأ   6 

 (.2/160 اج  حتوة احمل
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وهو  ذهأ احلسارلة
 1)

. 

 أدلة األعوال:

 اس دل أصحاب ال ول األول مبا هلي:

 - -عال: عال  سول ا   - اي ا  عست  -ع  أري ر   الدليا األول:

: إرا عام أمد م هصليحن وإيت هسرت  إرا  ان رص هدهت  ثا آثـر  الراـاحن وـإرا    

احن وإيــت ه طــع صــ تت احلمــا حن وادــرأ حن   مــالر  مل هكــ  رــص هدهــت  ثــا آثــر 

أ األسود. علت: ها أرا ر حن  ا رال الكلـأ األسـود  ـ  الكلـأ األمحـر      والكل

 ما سأل ين  -  -   الكلأ األصور؟ عال: ها ار  أثيحن سألت  سول ا  

و ال: الكلأ األسود شيطان
 2)

. 

 -عـال: عـال  سـول ا      - اـي ا  عسـت    -ع  أري هرهر   الدليا الثايي:

 -  ــرأ  و ــا  ــ ثر    هالكلــأحن و  واحلمــا : "ه طــع الصــ   اد  ــي رلــك  ث

ا"مالر
 3)

. 

رـبط ن الصـ      -  -مكـم الـس     وات الداللة    احلدهثص السار ص:

 مبرو  ادرأ  واحلما  والكلأ األسود.

أن ادراد رال طع   األمادهث: هو ال طـع عـ  اخلشـوع والـذ رحن      يوعش:

أيدا تبطا الص   ال
 4)

. 

ــاعش: واحلــدهث نمــا علــى   حنمبعســى ال طــعرعــدم ال ســليم  وميكــ  أن هس

                                      
الشــر  الكــبري  (حن2/183(حن ادعــين  1/304( هس ــر: الكــا    و ــت اإل ــام أمحــد  1 

 (.2/130(حن شر  ال   شي  2/259(حن الوروع  1/629 

 (.510(  1/365(  وا   سلم     اب الص  حن راب عد   ا هسرت ادصلي  2 

 (.511(  1/365(  وا   سلم     اب الص  حن راب عد   ا هسرت ادصلي  3 

 (.3/251( هس ر: اجملموع  4 
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 ظاهر حن وال اهر أن ادراد ر طع الص   هو البط ن.

 واس دل أصحاب ال ول الثايي مبا هلي:

: "ال ه طع  -  -عال: عال  سول ا   - اي ا  عست  -ع  أري سعيد 

ا  ا اس طع محن وإمنا هو شيطان"ؤود ا الص   شيءحن و
 1)

. 

ــوعش: ــامحن    احلــدهث اــعيف ال هثبــ   ي ــت ع ــت: وإي ــرض مبوت ــى و تحن وعل

وأمادهث ال طع ثاصةحن وي دم اخلام على العام
 2)

. 

 واس دل أصحاب ال ول الثالث مبا هلي:

 -  -عالـت:  ـان الـس      - اـي ا  عسـت    -ع  عائشـة   الدليا األول:

هصلي وأيا  اعد   عرتاة على وراشتحن وإرا أ اد أن هوتر أه  ين وأوترت"
 3)

. 

  اعرتاض ادرأ  وااطااعدا أ ـام ادصـليحن ولـيس ويـت     احلدهث  يوعش:

عدم البط ن مبرو ها رص هدم ادصليحن وادا  غري ادعرتض
 4)

. 

                                      
( 1/191(  وا  أرو داود     اب الصـ  حن رـاب  ـ  عـال: ال ه طـع الصـ   شـيء         1 

(: "   إسـساد  جمالــد وهـو لـص"حن وعــال      1/178(حن عـال ارـ  ماــر   الد اهـة     719 

وم   (: "جمالــد اــعوت غــري وامــد لســوء مو ــت"حن وعــال الســو3/334ادطالــأ العاليــة  

(: "مدهث ال ه طع الص   شـيء اـعيف"حن وعـال األلبـايي     4/227شرمت على  سلم  

(: "  ســسد  جمالــدحن وهــو ســيء 12/363  سلســلة األمادهــث الالــعيوة وادواــوعة  

احلوــظحن... و ــع ســوء مو ــت  ــان عــد تعــري   أثــر عمــر حن... ومثلــت هسبعــي ال وعــف عــ   

وثـالف الث ـات وهـذا الـذم وعـع لـت   هـذا         االس شداد ثدهثت ثشية أن هكون أثطأ ويت

ه طع ال لث ات ع  أري سعيد رلوظ آثر وليس ويت هذ  ال هاد  "ا   مجع احلدهثحن وروا  

 وال هس شدد ردا".  "حن ودي  سكريءالص   ش

 (.1/629( هس ر: الشر  الكبري  2 

 (.512(  1/108(  وا  الب،ا م     اب الص  حن راب الص   ثلف السائم  3 

 (.1/629( هس ر: الشر  الكبري  4 
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أيـت ر ـر عسـدها  ـا ه طـع       - اـي ا  عسدـا    -عـ  عائشـة    الدليا الثايي:

الص    الكلأ واحلما  وادرأ (حن و الت: شـبد مويا رـاحلمر والكـ بحن وا     

هصـــليحن َوِإيِّـــي علـــى الســـرهر ريســـت ورـــص ال بلـــةحن  -  - ل ـــد  أهـــت الـــس 

َوَأْيَسـا   -  -  أن أالـس وـأورم الـس     َرحن و بدو لي احلااةحن َوـَأ ْ ة الطاع

   عسد  اليت"
 1)

. 

 .مبثا  ا يوعش رت الدليا السارق يوعش:

عـال: أعبلـت    - اـي ا  عسـت    -عـ  عبـدا  رـ  عبـاس      الدليا الثالـث: 

ــاٍنحن وأيــا هو ئــذ يــاه ت االمــ  محن و ســول ا  هصــلي    ا بــًا علــى محــا  َأ َت

رالساس مبسى إىل غري ادا حن ومر ت رص هدم رعض الصف وس لـتحن وأ سـلت   

الصفحن ولم هسكر رلك َعَليَّ أمد."  عحن ودثلت ْرَتَتاألتان 
  2)

. 

ليس   احلدهث إالب أيت  ر رص هدم رعض الصفحن وسـرت  اإل ـام    يوعش:

سرت  د  ثلوت
 3)

. 

عــ  الوالــا رــ  عبــاس الــدليا الرارــع:
 4)

عــال: َأَتاَيــا  - اــي ا  عســت  - 

ود    رادهة لسا و عت عباس -  - سول ا  
 5)

حن "وصلى   صـحراء لـيس   

رص هدهت سرت  ومحا   لساحن و لبة َتْعَبَثان رص هدهت وما راىل رلك"
 6)

. 

                                      
 (.514(  1/109(  وا  الب،ا م     اب الص  حن راب    عال ال ه طع الص   شيء  1 

ــت        2  ــ  ثلو ــام ســرت    ــاب ســرت  اإل  ــاب الصــ  حن ر ( 1/105(  وا  الب،ــا م     

 493.) 

 (.1/629( هس ر: الشر  الكبري  3 

 ( سبق ترمج ت.4 

طلأ عم  سول ا . هس ر:  راعا  ادوـاتيح شـر   شـكا  ادصـاريح     اد ( عباس ر  عبد5 

 2/504.) 

( 1/191(  وا  أرو داود     اب الصـ  حن رـاب  ـ  عـال الكلـأ ال ه طـع الصـ           6 
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مبوتت: و د وعلى ورض  حن ال أن احلدهث ال هثبتحن ووي إسساد   يوعش:

هكون الكلأ ليس رأسود
 1)

. 

 الرتايـــح:

هو ال ـول   -وا  اعلم  -   ث ل عرض أدلة األعوالحن ه در أن الرااح 

ل ــو  أدلــ دم    حناألول ال ائــا ر طــع الصــ   مبــرو  الكلــأ واحلمــا  وادــرأ   

   ارا اعف أدلة األعوال األثرى.

 

*      *      * 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
ــووم   اخل صــة   718  ــال الس ــال   1/521(حن ع ــو داود رإســساد مســ "حن وع (: " وا  أر

حن واـــاء   ي هـــة األلبـــاب "    ـــال(": "  إســـساد1/190اخلطـــاري    عـــامل الســـس   

(: "والسيا، ألري داود    طرهق نيى رـ  أهـوب ومل خي لـف ويـت عليـتحن وإمنـا       2/744 

(: 1/260وعع اخل     إسساد  إىل ار  ارهج"حن وعال األلبـايي   اـعيف أرـي داود     

"إسساد  اعيفحن ولت عل ان: األوىل: ادالـة عبـاس رـ  عبيـد ا  رـ  عبـاسحن عـال ارـ          

. عـال ارـ    عباسل طان: ال هعر  مالتحن واألثرى: االي طاع ريست ورص عمت الوالا ر  ا

 م م: وهذا راطاحن ألن العباس ر  عبيد ا  مل هد م الوالا".

 (.1/190(حن  عامل السس   1/629( هس ر: الشر  الكبري  1 
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 سادسادطلأ ال

 كبــــري اد يد ال وعـــت

  يص الرواهة:

ول الو ت: "عال احلس  ر  مواب: عال أمحـد: أرهـأ   صااء   العد    أ

ــت: إىل أم شــيء      ــا ل ــام ال شــرهقحن و ي   ال كــبري غــدا  هــوم عروــة إىل آثــر أه

عبــدا  رــ   ا  رــ   ســعود و إلمجــاع: عمــر وعلــي وعبــد راتــذهأ؟ عــال: 

عباس"
 1)

. 

 ع  اإل ام أمحد   هذ  ادسألة:ر ر الرواهات الوا د  

 و د ع  اإل ام أمحد   هذ  ادسألة م ث  واهات:

الرواهة األوىل: هبدأ ال كبري اد يد لعـري احملـرم  ـ  واـر هـوم عروـة إىل آثـر        

أهام ال شرهقحن وهي  واهة احلس  ر  مواب
 2)

. 

الرواهة الثايية: هبدأ    ص   ال در    هوم السحرحن  احملرم
 3)

. 

رواهة الثالثة: هبدأ    ص   وار هوم السحرال
 4)

. 

   كاية الرواهة   ادذهأ:

حن عـــال   اإليصـــا :" هـــذا ادـــذهأ وعليـــت هـــي ادـــذهأ عســـد احلسارلـــة

األصحاب"
 5)

. 

                                      
 1  )4/1063.) 

 .2/436ا  حن اإليص3/212حن الوروع 4/1063العد    أصول الو ت ( هس ر: 2 

 .2/436حن اإليصا  3/212الوروع ( هس ر: 3 

 .2/436اإليصا   ( هس ر:4 

 .3/212الوروع هس ر: حن و 2/436( 5 
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   ا ية الرواهة رادذاهأ األثرى:

علــى لعــري احملــرم   وعــت ال كــبري اد يــد  - محدــم ا   -اث لــف الو دــاء 

 أعوال: أ رعة

ــول األول:ا ــام         ل  ــر أه ــةحن إىل آث ــوم عرو ــ  واــر ه ــد   ــبري اد ي ــدأ ال ك هب

ال شرهقحن وهو  ذهأ احلسوية
 1)

واحلسارلة 
 2)

وعول عسد الشاوعية 
 3)

  . 

هبدأ ال كبري اد يد    وار هوم عروة إىل عصـر هـوم السحـرحن     ال ول الثايي:

وإليت رهأ أرو مسيوة
 4)

. 

ص   ال در    هوم السحر إىل الصبح  هبدأ ال كبري اد يد    ال ول الثالث:

 ــ  آثــر أهــام ال شــرهقحن وهــو  ــذهأ ادالكيــة  
 5)

حن والشــاوعية
 6) 

و واهــة عســد 

احلسارلة
 7)

  . 

                                      
(حن اجلـوهر  الـسري    1/102(حن الس ف   الو ـاوى   1/384( هس ر: ادبسو  للشيبايي  1 

 (.3/125البساهة شر  اهلداهة  حن (1/95 

الوروع  (حن2/252حن الشر  الكبري  88ري داود: ( هس ر:  سائا اإل ام أمحد  واهة أ2 

 (.1/329شر   س دى اإل ادات   حن2/436حن اإليصا  3/212

(حن اجملمــــوع 2/656البيــــان    ــــذهأ الشــــاوعي  (حن 1/228( هس ــــر: اددــــذب  3 

 (.1/594(حن  عين احمل اج  5/33 

  الـسري   (حن اجلـوهر 1/103(حن الس ف   الو ـاوى   1/384( هس ر: ادبسو  للشيبايي  4 

 (.3/125البساهة شر  اهلداهة  حن (1/95 

(حن الــذثري  1/265الكــا    و ــت  الــك  حن (1/83( هس ــر: ال ورهــع   و ــت  الــك  5 

 .252(حن الثمر الدايي: 2/425 

(حن اجملمــــوع 2/656(حن البيــــان    ــــذهأ الشــــاوعي  1/228( هس ــــر: اددــــذب  6 

(: "ر ريا أن ادشدو  5/33 اجملموع  (. عال السووم  1/594(حن  عين احمل اج  5/33 

   ذهبسا أيت    ظدر هوم السحر إىل الصبح    آثـر أهـام ال شـرهق وأن اد، ـا   ويـت  ـ        

 صبح هوم عروت إىل عصر آثر أهام ال شرهق".

 .2/436حن اإليصا  3/212الوروع ( هس ر: 7 
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هبدأ ال كبري اد يـد  ـ  صـ   واـر هـوم السحـرحن وهـو  واهـة         ال ول الرارع: 

عسد احلسارلة
 1)

. 

 أدلة األعوال:

 اس دل أصحاب ال ول األول مبا هلي:

 ـان إرا   -  -أن الـس    - اي ا  عست  - ا  وى اارر  ول:الدليا األ

 كـايكم"حن   ىصلى الصـبح  ـ  َغـَداِ  عروـة ه بـا علـى أصـحارت وي ـول: "علـ         

وه ــول: "ا  أ ــ  ا  أ ــ  ا  أ ــ حن ال إلــت إال ا  وا  أ ــ حن ا  أ ــ  و    

ل شرهق"احلمد" ويك     غدا  عروة إىل ص   العصر    آثر أهام ا
 2)

. 

 ــان هكــ  هــوم عروــة  -  -عــ  علــي وعمــا  أن الــس   الــدليا الثــايي:

ص   العدا حن وه طعدا ص   العصر آثر أهام ال شرهق
 3)

. 

                                      
 .2/436اإليصا  ( هس ر: 1 

(حن والبيد ــــي   والــــائا 1737(  2/390 (  وا  الــــدا عطين     ــــاب العيــــده  2 

(: "ويــت يائــا أمادهثــت 5/91(حن عــال ارــ  ادل ــ    البــد  ادــسري   225  420األوعــات: 

(: "هذا مـدهث  1/513  لمة ادًا"حن وعال ار  اجلو م   ال ح يق    سائا اخل    

    (حن وعـال الـذه  2/592اهلـادم   تس ـيح ال ح يـق      ال هثبت"حن و ـذا عالـت ارـ  عبـد    

لعـي   يصـأ   ه(: "عمرو تر و  واـارر اجلعوـي واِ "حن وعـال ال    1/291تس يح ال ح يق  

(: "عال ار  ال طان: اارر اجلعوي سيء احلال وعمر ر  مشر أسوأ مـااًل  2/224الراهة  

  ست".

ــ د م   3  ــا م   ادسـ ــال: 1111(  1/439(  وا  احلـ ــحيح   "(حن وعـ ــدهث صـ ــذا مـ هـ

(حن عـال  1734(  2/389حن والدا عطين  "ر جل سسورًا إىل ا تتاإلسسادحن وال أعلم    وا

(: "ثــ   سكــر ألن عبــدالرمح  صــامأ 2/197اهلــادم   تس ــيح ال ح يــق   ارــ  عبــد

 ســا ري وعــد اــعوت نيــى رــ   عــصحن وأ ــا ســعيد و ــال رعالــدم: إن  ــان الكررــ م ودــو  
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 رالعف احلدهث. ن:ان السار يوعش الدلي 

اإلمجاعحن و د رهـأ مجـع  ـ  الصـحارة إىل رلـك  ـسدم        الدليا الثالث:

عمر وعلي وار  عباس
 1)

. 

 اب ال ول الثايي: واس دل أصح

 .(2 ﴾َوَهْذُ ُروا اْسَم اللَِّت ِوي َأهَّاٍم َ ْعُلوَ اٍت  ﴿ر ولت تعاىل: 

حن ولـم  ةاد صود ردا أهام العشرحن واإلمجاع ال هك  عبا عرو وات الداللة:

وهوم السحر ةهبق إال هوم عرو
 3)

. 

ثـر  : روعا  بـا  الصـحارةحن وأن ال كـبري اد يـد مي ـد اىل آ     وميك  أن هساعش

 أهام ال شرهق.

 واس دل أصحاب ال ول الثالث مبا هلي:

 .(4 ﴾َوِإَرا َعاَلْيُ ْم َ َساِسَكُكْم َواْرُ ُروا اللََّت  ﴿عولت تعاىل:  الدليا األول:

أ ر رالذ ر ع أ عالاء ادساسكحن وعالاء ادساسك إمنا هكون  وات الداللة:

   الـو تليـت   وعت الالحو     هـوم السحـرحن واع الـى واـوب ال كـبري   الصـ      

                                                                                    
ــذه        ــول"حن و  ف صــر تل،ــيص ال ــو جمد ــت  ٍ (: "ثــ  وا1/244اــعيف وإال ود  أي

ــا ري.   ــامأ  سـ ــدالرمح  صـ ــوع ألن عبـ ــة   " واـ ــث البداهـ ــرهج أمادهـ ــة ختـ حن و  اهلداهـ

(: " ــ   واهــة عمــرو رــ  مشــر واــارر اجلعوــي وهمــا اــعيوانحن وعــد اث لــف  4/259 

 عليدما  ع رلك   إسساد ".

 (.2/252( هس ر: الشر  الكبري  1 

 .28( سو   احلجحن آهة: 2 

 (.1/196( هس ر: ردائت الصسائع  3 

 .200( سو   الب ر حن آهة: 4 
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وهي ال در
 1)

. 

 إمجاع الصحارة على أن ال كبري اد يد هبدأ    وار هوم عروة. وميك  أن هساعش:

حاجحن واحلاج ه طع ال لبية  ع أول مصا   ـ   للالساس تبع  الدليا الثايي:

هوم السحرحن ويكون ال كبري ع أ ص   ال در
 2)

. 

حــاجحن ومــ   ــان  شــعوال ال يســلم لكــم أن الســاس تبــع لل وميكــ  أن هســاعش:

 رال لبية هبدأ ال كبري عسد  راي طاعداحن أ ا    مل هك  مااًا ويبدأ    وار هوم عروة.

 على أدلة لل ول الرارع.  - ويما اطلعت عليت -ومل أعف 

  - وا  أعلم -ه در    ث ل عرض أدلة األعوال أن الرااح  الرتايــح:

 يد هبدأ    وار هوم عروة إىل عصـر آثـر   هو ال ول األول ال ائا رأن ال كبري اد

 أهام ال شرهقحن ل و  أدل دم . 

 

*      *      * 

 

 

 

                                      
 (.1/196( هس ر: ردائع الصسائع  1 

 (2/656   ( هس ر: البيان    ذهأ الشاوعي2 
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 اخلامتــــة

احلمد   الذم أ  علّي يعم تحن وأعايين   البحث على إمتا ت وإثرااتحن 

سأل ا  تعاىل أن جيعلت ثالصًا لوادت الكرهمحن وأن جيعلت ماَّت لي ال ماَّة او

ين مبا علمين وهعلمين  ا هسوعين وه هديي علمًاحن ولـت احلمـد   عليحن وأن هسوع

 على  ا مال.

 وهسا أوا  أهم  ا توصلت لت    ي ائجحن وهي  ما هأتي:

 ـ  ثـ ل  ثـر  الـروا  عسـت       - محـت ا    -غ ا   علم اإل ـام أمحـد    - 1

 و ثر  ادسائا الو ي وهلا عست.

ادكثــره   -محــت ا    -واب  ــ  ت  يــذ اإل ــام أمحــد  مــاحلســ  رــ   - 2

 الرواهة عست و   ادسورده  ربعض ادسائا.

 واهة احلس  ر  مواب    سألة: اداء ادس عما    وع احلـدثحن تنعـد    - 3

 على ث   ادذهأحن والرااح هو طدو هة اداء ادس عما    وع احلدث.  

 طـاع   واهة احلس  ر  مواب    سألة: عـراء  السوسـاء لل ـرآن رعـد اي      - 4

الـرااح هـو حتـرهم ال ـراء  للسوسـاء م ـى       والدمحن تنعد علـى ثـ   ادـذهأحن    

 تع سا.

 واهة احلس  ر  مـواب    سـألة: تصـوح احملـدث للمصـحف ركمـتحن        -5

 ال ول الرااح. يهي الصحيح   ادذهأحن وه

 واهــة احلســ  رــ  مــواب    ســألة: لــبس العما ــة غــري احملسكــةحن هــي    -6

دذهأ و طحن والرااح هو اوا  لبس العما ـة غـري احملسكـةحن    الرواهة ادروهة   ا

 ورلك لكون اللباس    عبيا العادات.

 د  احليض ادراد  سدـا غالـأ احلـيض     غالأ واهة احلس  ر  مواب    -7

 وهو س ة أو سبعة أهامحن وهو   وق عليت رص ادذاهأ.
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ثـ     واهة احلس  رـ  مـواب    سـألة: إل ـاء  ـا تـبص ثل ـت علـى           -8

 الرااح هو مبوت مكم السواس عسد واع  ا تبص ثل ت.وادذهأحن 

 واهــة احلســ  رــ  مــواب    ســألة: ال علــيس رــالوارحن علــى ثــ       -9

 ادذهأحن والرااح هو أواللية ال عليس  طل ًا.

 واهة احلس  ر  مواب    سـألة: اجلدـر رالبسـملةحن هـي ادـذهأحن        - 10

 وهي الرااح.

  مواب    سألة: مكم صـ    ـ  صـلى وأمـدث      واهة احلس  ر  - 11

رعد اي الاء تشـدد حن مل هثبـت  واهـة ختالودـا   ادـذهأحن وهـي الـرااح ومـ          

 أمدث عبا الس م تبطا ص تت.

الـرااح  وأ ا  واه ت   االس ،   و ع   ث   الصـحيح  ـ  ادـذهأحن    

 اوا  االس ،     الص  .

لرتتيــأ   عالــاء الووائــت  ــع   واهــة احلســ  رــ  مــواب    ســألة: ا  -12

وإ ا أن تكون غلطـًا   الس ـا أو عـواًل     حنايق الوعت  واهة ختالف اجلماعة عست

الــرااح هــو ســ و  الرتتيــأ رــص الصــلوات عســد اــيق وعــدميًا لا ــام أمحــد. 

 الوعت.

ــرأ        -13 ــرو  الكلــأ األســود واد ــواب    ســألة:   ــ  م ــة احلســ  ر  واه

وا   -لصـحيحة وادشـدو     ادـذهأحن والـرااح     عد هي الرواهة اواحلما حن تن

   ادسألة هو أن الص   تس طع مبرو  الكلأ األسود وادرأ  واحلما . -أعلم

 واهة احلس  ر  مواب    سألة: وعت ال كبري اد يـدحن هـي ادـذهأ     - 14

 العلماء. العسد احلسارلةحن  ما أيدا هي الرااح    أعو
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مواب ع  اإل ام أمحد   الطدا   والصـ     عدد  سائا احلس  ر   - 15

م ث عشر   سألةحن واوـق  شـدو  ادـذهأ  سدـا سـبع  سـائا حن و سـت  سدـا         

  ان  شدو  ادذهأ على ث ودا.

 ..وعلى آلت وصحبت وسلم وصلى ا  على يبيسا حممد - لمهذا وا  أع

 

*      *      * 
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 فهرس املصادر واملراجع

 طبعة السسة احملمدهةحن ار  دعيق العيد حنمد  األمكاممكام اإلمكام شر  عإ . 

           إسعا  ادبطأ رراـال ادوطـأحن عبـدالرمح  رـ  أرـي ركـر اـ ل الـده  السـيوطيحن

  ك بة الب،ا م الك ىحن  صر.

 علطام ر  عليج ر  عبـد ا  البكاـرم   حن إ مال تدذهأ الكمال   أمساء الراال 

أرو حممد أسا ة ر    - رمح  عادل ر  حممد أرو عبد ال حت يق:ادصرم احلكرم احلسويحن 

   هـ 1422حن   1حن  الوا و، احلدهثة للطباعة والسشرحن إرراهيم

 عبد ا  ر  حممود رـ   ـودود ادوصـلي حن جمـد الـده  أرـو       حن الث يا  ل عليا اد، ا ا

 هـ 1356حممود أرو دعي ةحن  طبعة احلل حن ال اهر حن  تعلي ات: الشيدالوالا احلسويحن 

 الــ حن  ا  رــ  حممــد رــ  عبــد عاب    عروــة األصــحابحن هوســف رــ  عبــداالســ ي

 هـ. 1412حن 1حت يق: علي حممد البااومحن دا  اجلياحن رريوتحن  

       اإلشرا  على يكت  سائا اخل  حن ال ااـي أرـو حممـد عبـدالوهاب البعـدادمحن

 هـ.1420حن 1حت يق: احلبيأ ر  طاهرحن دا  ار  م محن  

 أرو الوالا أمحد ر  علي ر  حممد ر  أمحد ر  ماـر   حن إلصارة   متيي  الصحارةا

دا  الك ـأ العلميـة   حن عادل أمحد عبد ادواود وعلى حممد  عوض حت يق:حن العس  يي

 هـ 1415حن 1حن  رريوتحن 

     ــ عررص ــاء  ـــ  العـــرب وادسـ ــدر الراـــال والسسـ ــا وس تـــراام ألشـ األعـــ محن عـ

 . 15رريوتحن   وادس شرعصحن ثري الده  ال   ليحن دا  العلم للم هصحن 

        ــأ ــق:  ك  ــأحن حت ي ــي شــااعحن حممــد الشــرريين اخلطي ــاظ أر ــاع   مــا ألو اإلعس

 البحوث والد اساتحن دا  الوكرحن رريوت. 

           اإلعساع   و ت اإل ام أمحـد رـ  مسبـاحن  وسـى رـ  أمحـد رـ   وسـى احلاـاومحن

 اللطيف حممد  وسى السبكيحن دا  ادعروةحن رريوت.  حت يق: عبد

 هـ. 1410س الشاوعيحن دا  ادعروةحن رريوتحن األمحن حممد ر  إد ه 

 ع ء الده  أرو احلس  علـي رـ  سـليمان    حن إليصا     عروة الرااح    اخل  ا

 .2  حن ادرداوم الد ش ي الصاحلي احلسبليحن دا  إمياء الرتاث العرري

             أسد العارة    عروـة الصـحارةحن عـ  الـده  ارـ  األمـري أرـو احلسـص علـي رـ  حممـد
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 هـ.1415حن 1 يق: علي حممد  عوضحن دا  الك أ العلميةحن  اجل  محن حت

  أرـو ركـر رـ      حن«شر  إ شاد السـالك    ـذهأ إ ـام األئمـة  الـك     »أسدا اددا م

 .2مس  ر  عبد ا  الكشساومحن دا  الوكرحن رريوت حن  

   إ واء العليــا   ختــرهج أمادهــث  ســا  الســبياحن حممــد رــ  ياصــر الــده  األلبــاييحن

 هـ. 1405حن 2وهشحن ادك أ اإلس  يحن رريوتحن  إشرا :  هري الشا

  إعاية الطالبص على ما ألواظ و ح ادعصحن أروركر  ادشدو  رالبكرم( ر  حممد شطا

 هـ.1418حن 1الد ياطيحن دا  الوكرحن  

        إيبا  الروا  على أيبا  السحا حن مجال الده  أرـو احلسـ  علـي رـ  هوسـف ال وطـيحن

 هـ.1406حن 1ا  الوكر العرريحن ال اهر حن  حت يق: حممد أرو الوالا إرراهيمحن د

   2البحر الرائقحن  ه  الده  ار  سيم احلسويحن دا  الك اب اإلس  يحن 

 الوامــد رــ  إمساعيــا  ثــر ادــذهأ   وــروع ادــذهأ الشــاوعيحن أرــو احملاســ  عبــد

 م.2009حن 1الروهاييحن حت يق: طا ، و حي السيدحن دا  الك أ العلميةحن  

  هـ. 1406حن 2الده  الكاساييحن دا  الك أ العلميةحن  ردائع الصسائعحن ع ء 

  ما  الواععة   الشر  الكبريحن ار  ادل   سـراج البد  ادسري   خترهج األمادهث و ا 

ا   الده  أرو موص عمر ر  علي ر  أمحد الشاوعيحن حت يق:  صطوى أرو العيط وعبـد 

 هـ. 1425حن 1ر  سليمان و هاسر ر   مالحن دا  اهلار حن الرهاضحن  

        رعية الطلأ   تا هد ملأحن عمر ر  أمحد رـ  هبـة ا  رـ  أرـي اـراد  الع يلـيحن

 حت يق: د. سديا   ا حن دا  الوكر. 

  .  رلعة السالك ألعرب ادسالكحن أمحد الصاومحن دا  ادعا 

 أرو حممـد حممـود رـ  أمحـد رـ   وسـى رـ  أمحـد رـ  مسـص            حنالبساهة شر  اهلداهة

   1420حن 1رريوتحن    - ه  العيسىحن دا  الك أ العلمية العي ارى احلسوى رد  الد

         ــ  ســامل ــي اخلــري ر ــ  أر ــى ر ــو احلســص ني ــام الشــاوعيحن أر ــذهأ اإل  ــان     البي

 هـ.1421حن 1العمراييحن حت يق: عاسم حممد السو محن دا  ادسداجحن اد حن  

  .تاج العروسحن حممد  رتالى ال ريدمحن دا  اهلداهة 

 حن حممد رـ  هوسـف العبـد محن دا  الك ـأ العلميـةحن      ال اج واإل ليا د، صر ثليا

 هـ. 1416حن 1 
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     تا هد ار   عص   عروة الراال ع  نيى ر   عص وويت ع  علي رـ  ادـدهين وأرـي

ركر ر  أري شيبة وحممد ر  عبدا  ر  منري وغريهم(حن  واهة أمحد ر  حممد ر  ال اسم ر  

 هـ.1405حن 1للعة العرريةحن د شقحن  حمر حن أرو   رها نيى ر   عص البعدادمحن جممع ا

             تا هد اإلسـ م ووويـات ادشـاهري واألعـ محن مشـس الـده  أرـو عبـدا  حممـد رـ

 م.2003حن 1أمحد عاميا  الذه حن حت يق: رشا  عوادحن دا  العرب اإلس  يحن  

 ا  رـ  أمحـد رـ  إسـحا، رـ   وسـى رـ          تا هد أصبدانحن أرو يعيم أمحد ر  عبد

حن 1حت يق: سـيد  سـروم مسـ حن دا  الك ـأ العلميـةحن رـريوتحن         دران األصبداييحن 

 هـ.1410

     تــا هد رعــدادحن أرــوركر أمحــد رــ  علــي رــ  مارــت رــ  أمحــد رــ   دــدم اخلطيــأ

 هـ. 1422حن 1البعدادمحن حت يق: رشا  عواد  عرو حن دا  العرب اإلس  يحن رريوتحن  

 امل الك أحن تا هد اراانحن أرو ال اسم مح   ر  هوسف ر  إرراهيم اجلرااييحن ع

 هـ.1407حن 4رريوتحن  

  .ال ا هد الكبريحن حممد ر  إمساعيا الب،ا محن دائر  ادعا   العثماييةحن ميد  آراد 

             تبيص احل ـائق شـر   سـ  الـدعائق وماشـية الشـل حن و،ـر الـده  عثمـان رـ  علـي

 هـ. 1313حن 1ال هلعيحن ادطبعة الك ى األ ريهةحن ال اهر حن  

     حممـــد أرــو احلســص ال ـــدو محن حت يــق:  ر ـــ      ال ارهــد لل ــدو محن أمحـــد رــ

 هـ.1427حن 1الد اسات الو دية واالع صادهةحن دا  الس محن ال اهر حن  

   ا   حتوة احمل اج إىل أدلة ادسداجحن عمر ر  علي ر  أمحد الوادهاشيحن حت يـق: عبـد

 هـ 1406حن 1ر  سعا  اللحياييحن دا  مراءحن  كة ادكر ةحن  

  ــدالرمح  اجلــو محن    ال ح يــق   أمادهــث اخلــ  حن ــو الوــرج عب مجــال الــده  أر

 هـ.1415حن 1حت يق:  سعد عبداحلميد السعدييحن دا  الك أ العلميةحن رريوتحن  

          ال ــذهيا علــى   ــأ اجلــر  وال عـــدهاحن طــا ، حممــد آل يــاايحن  ك بــة ادـــثين

 هـ.1425حن 2اإلس  يةحن  

   ار   ـ   ال علي ات احلسان على صحيح ار  مبان ومتيي  س يمت    صـحيحتحن وشـ

ــ  آدمحن       حن حمووظــت ــ  ســاتي ر ــو  ر ــ  احلــاج ي ــده حن ر ــد الــرمح  حممــد ياصــر ال ــو عب أر

 هـ 1424حن 1حن  دا  را و هر للسشر وال و هعحن اد حن األش ود م األلبايي
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 َّب ادالكيحن حت يق: سـيد  ال ورهع   و ت اإل ام  الكحن عبدا  ر  احلسص ار  اجَل 

 هـ.1428حن 1 سروم مس حن دا  الك أ العلميةحن رريوتحن  

    ال ل،يص احلبري   أمادهث الراوعي الكبريحن أمحد ر  علي ر  ماـر العسـ  ييحن

 هـ. 1419حن 1دا  الك أ العلميةحن  

   ا  حممـد رـ  أمحـد رـ       تس يح ال ح يق   أمادهث ال عليقحن مشس الـده  أروعبـد

احلـي عايـأحن دا  الـوط حن       عاميا  الذه حن حت يق:  صـطوى أرـو العـيط عبـد    عثمان ر

 هـ.1421حن1الرهاضحن  

      تس يح ال ح يق   أمادهث ال عليقحن مشس الده  حممد ر  أمحـد رـ  عبـد اهلـادم

ــاييحن أاــواء الســلفحن          ــدالع ه  اخلب ــاد ا حن عب ــد رــ  ا ــا ي حمم ــق: س ــيحن حت ي احلسبل

 هـ.1428حن 1الرهاضحن  

 هوســف رــ  عبــد الــرمح  رــ  هوســفحن أرــو   حن ال   أمســاء الراــالتدــذهأ الكمــ

د. رشـا  عـواد    :قحت يـ  حناحلااجحن مجال الده  ار  ال  ي أرـي حممـد ال الـاعي الكلـ      

 حنرريوت -  سسة الرسالة  حن عرو 

  1400حن 1 

      ال دذهأ   اث صا  اددويةحن ثلف ر  أري ال اسـم حممـد األ دمحن حت يـق: حممـد

 هـ1423حن 1للد اسات اإلس  ية وإمياء الرتاثحن دريحن  األ صحن دا  البحوث 

 ــ  األ هــرم اهلــرومحن    حنتدــذهأ اللعــة حممــد عــوض  حت يــق:حممــد رــ  أمحــد ر

 .م2001حن 1حن  رريوت حندا  إمياء الرتاث العرريحن  رعأ

    ال وايح   شر  اد، صر الورعي الر  احلااأحن ثليا ر  إسحا، رـ   وسـىحن

 هـ.1429حن 1   سيبوهة للم،طوطاتحن  حت يق أمحد عبد الكرهم سيأحن  ر

      الث اتحن حممد ر  مبان البسوحن حت يق: السيد شـر  الـده  أمحـدحن دا  الوكـرحن

 هـ. 1395حن 1 

      :الث ات مم  مل ه ع     أ السسةحن أرو الوداء  ه  الـده  عاسـم ُعْطُلْوَرَعـاحن حت يـق

 هـ.1432حن 2 شا م آل يعمانحن  ر   السعمان للبحوث اإلس  يةحن  

 السـميع ا رـي األ هـرمحن ادك بـة      لثمر الدايي شر   سالة ال ريواييحن صاحل عبـد ا

 الث اويةحن رريوت. 
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 جلا ع دسائا اددويـةحن أرـو ركـر حممـد رـ  عبـد ا  رـ  هـويس ال ميمـي الصـ ليحن           ا

ــو ا    ــامثص    ســائا د   ــرتاث   حن حت يــق: جمموعــة ر ــاء ال ــة وإمي  عدــد البحــوث العلمي

 هـ 1434حن 1ال رىحن   اا عة أم  - اإلس  ي 

 .اا ع األ داتحن مجال الده  ر  عمر ار  احلااأ الكردم ادالكي 

 الرمح  ر  أري ما  حممد رـ  إد هـس الـرا محن دا  إميـاء      اجلر  وال عدهاحن عبد

 هـ. 1271حن 1الرتاثحن رريوتحن  

 ال اد  ر  حممد رـ  يصـر ا  ال رشـيحن أرـو      اجلواهر ادالية   طب ات احلسويةحن عبد

 مدحن حميي الده  احلسويحن  ري حممد   أ ثايتحن  راتشي. حم

          اجلوهر ادسالد   طب ات   ـأثرم أصـحاب أمحـدحن هوسـف رـ  مسـص رـ  ادـ د

 هـ.1421حن 1احلسبليحن حت يق: عبد الرمح  العثيمصحن  ك بة العبيكانحن الرهاضحن  

           طبعــة اجلـوهر  الـسري حن أرـو ركـر رـ  علــي رـ  حممـد احلـدادم العبـادم ال ريـدمحن اد

 هـ. 1322حن 1اخلريهةحن  

  :ماشية العدوم على شر   واهة الطالأحن علي صعيدم العدوم ادالكيحن حت يق

 هـ. 1414هوسف الشيد الب اعيحن دا  الوكرحن رريوتحن 

  :احلاوم الكبري   و ت اإل ام الشاوعيحن أرو احلس  علي ر  حممد اداو دمحن حت يق

حن 1دا  الك ـأ العلميـةحن رـريوتحن     ادواـودحن   حممد علـي  عـوضحن عـادل أمحـد عبـد     

 هـ. 1419

    ث صة األمكام    دمات السس  و عواعد اإلس محن أرو   رها حميي الـده  نيـى

ــريوتحن         ــالةحن ر ــة الرس ــاحن   سس ــا اجلم ــق: مســص إمساعي ــوومحن حت ي ــر  الس ــ  ش ر

 هـ1418حن1 

     اخل صة الو دية على  ذهأ الساد  ادالكيةحن حممـد العررـي العـرومحن دا  الك ـأ 

 العلميةحن رريوت. 

   هـ. 1412حن 2الد  اد، ا حن ع ء الده  علي احلصكويحن دا  الوكرحن رريوتحن 

 أرو الوالا أمحد ر  علي ر  حممد ر  أمحد ر   حنالد اهة   خترهج أمادهث اهلداهة

 رريوت  - دا  ادعروة  حنمار العس  يي حن حتيق: السيد عبد ا  هاشم اليمايي ادديي

 لــده  أمحــد رــ  إد هــس ال ــرا حن حت يــق: حممــد ماــيحن دا    الــذثري حن شــداب ا
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 م. 1994حن 1العربحن رريوتحن  

   1رثري  الع بى   شر  اجمل ببىحن حممد ر  علي الَولَِّومحن دا  ادعراج الدوليةحن. 

   الــروض ادررــع شــر   اد ادســ  سعحن  سصــو  رــ  هــويس رــ  إد هــس البدــوتيحن دا

 اد هد. 

   حن حميـي الـده  السـوومحن حت يـق:  هـري الشـاوهشحن        واة الطالبص وعمـد  ادوـ ص

 هـ. 1412حن 3ادك أ اإلس  يحن رريوتحن  

          سلسلة األمادهث الالـعيوة وادواـوعةحن حممـد رـ  ياصـر الـده  األلبـاييحن  ك بـة

 هـ.1412حن 1ادعا   للسشر وال و هعحن الرهاضحن  

 حممـد عبـد    السلوم دعروة دول ادلومحن أمحد ر  علي أرو العباس العبيدمحن حت يق

 هـ.1418حن 1ال اد  عطاحن دا  الك أ العلميةحن رريوتحن  

 ا  ال  وهينحن حت يق: حممد وـ اد   سس  ار   ااتحن حممد ر  ه هد ال  وهين أرو عبد

 الباعيحن دا  إمياء الك أ العررية.  عبد

         سس  أري داودحن سليمان رـ  األشـعث أرـو داود الساسـ اييحن حت يـق: حممـد حميـي

 يدحن ادك بة العصرهةحن رريوت. احلم الده  عبد

          ــد ــق: حمم ــيحن حت ي ــي البيد  ــ  عل ــ  احلســص ر ــ ىحن أمحــد ر ــي الك ــس  البيد  س

 هـ. 1424حن 3ال اد  عطاحن  ك بة دا  الك أ العلميةحن رريوتحن   عبد

      سس  الرت ذمحن حممد ر  عيسى ر  سو   ر   وسى رـ  الالـحامحن الرت ـذمحن أرـو

البــاعيحن إرــراهيم عطــو   مــد وــ اد عبــدعيســىحن حت يــق وتعليــق: أمحــد حممــد شــا رحن حم

 هـ. 1395حن 2عوضحن شر ة  ك بة و طبعة  صطوى الباري احلل حن  صرحن  

    ســـس  الـــدا عطينحن علـــي رـــ  عمـــر أرـــو احلســـص الـــدا عطينحن حت يـــق: شـــعيأ

ادــسعم شــل حن عبــداللطيف مــر  ا حن أمحــد ررهــومحن   سســة  األ يــ و حن مســ  عبــد

 هـ. 1424حن 1الرسالةحن رريوتحن  

 هـ.1427 أع م السب ءحن حممد ر  أمحد الذه حن دا  احلدهثحن ال اهر حن سري 

 أرو حممد حممود رـ  أمحـد رـ   وسـى رـ  أمحـد رـ  مسـص          حنشر  سس  أري داود

 ك بـة   حنأرو ادسذ  ثالـد رـ  إرـراهيم ادصـرم    حن حت يق: العي ارى احلسوى رد  الده  العيسى 

   1420حن 1حن  الرهاض حنالرشد
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 السسةحن أرو حممد احلسص ر   سعود ر  حممد ر  الوراء البعومحن  شر  السسةحن حميي

حن 2حت يق: شعيأ األ يـ و حن حممـد  هـري الشـاوهشحن ادك ـأ اإلسـ  يحن رـريوتحن         

 هـ. 1403

 الباعي ر  هوسف ال  عاييحن  شر  ال  عايي على  وطأ اإل ام  الكحن حممد ر  عبد

 هـ. 1424حن 1 حت يق: طت سعدحن  ك بة الث اوة الدهسيةحن ال اهر حن 

     ا  ال   شـيحن   شر  ال   شي على ف صر اخلرعيحن مشس الـده  حممـد رـ  عبـد

 هـ. 1413حن 1دا  العبيكانحن  

  .الشر  الكبريحن أمحد الد دهر أرو ال  اتحن دا  الوكرحن رريوت 

      الشر  الكبريحن مشس الده  أرو الورج عبد الرمح  ر  حممد رـ  أمحـد رـ  عدا ـة

هاـر   حنعبـد الو ـا  حممـد احللـو     حند.ا  ر  عبد احملسـ  الرت ـي    عبدد. حت يق:اد دسيحن 

 هـ 1415حن 1للطباعة والسشر وال و هع واإلع نحن ال اهر حن   

       ا  اخلرشـي ادـالكيحن دا  الوكـرحن     شر  ف صـر ثليـا لل،رشـيحن حممـد رـ  عبـد

 رريوت. 

    :شــر  ف صــر الطحــاومحن أمحــد رــ  علــي أرــو ركــر الــرا م اجلصــامحن حت يــق

 هـ.1431حن 1  عساهت ا  حممد وآثرونحن دا  البشائر اإلس  يةحن  عصمت ا

         شر   س دى اإل ادات  دعائق أولي السدى لشـر  ادس دـى(حن  سصـو  رـ  هـويس رـ

 هـ. 1414حن 1إد هس البدوتيحن عامل الك أحن رريوتحن  

 أمحد ر  احلسص ر  علي ر   وسى اخُلْسَرْوِاردم اخلراساييحن أرو  حنشعأ اإلميان

 ك بــة الرشــد للسشــر  حن البيد ــيحن حت يــق: الــد  و  عبــد العلــي عبــد احلميــد ما ــد    ركــر

 هـ 1423حن 1وال و هع رالرهاض رال عاون  ع الدا  السلوية ربو بام راهلسدحن  

      صحيح الب،ا م  اجلا ع الصحيح ادسسد    مـدهث  سـول ا  وسـسست وأها ـت(حن

حن 1رحن دا  طــو، الساــا حن  حممــد رــ  إمساعيــا الب،ــا محن حت يــق: حممــد  هــري الساصــ  

 هـ. 1422

  صحيح  سلم ادسمى   اجلا ع الصحيح (حن  سلم ر  احلااج أرو احلسص ال شريم

 الباعيحن دا  إمياء الرتاثحن رريوت.  السيسارو محن حت يق: حممد و اد عبد

 حممد ياصر الده  األلبايي حنصحيح واعيف سس  أري داود. 
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 ده  األلباييحممد ياصر الحن صحيح واعيف سس  الرت ذم. 

        :عبـدالرمح  العثـيمص   طب ات احلسارلةحن حممد رـ  أرـي هعلـى أرـو احلسـصحن حت يـق

 .هـ1419حنطبع دا   ادلك عبدالع ه  حن عام 

     الطب ات الك ىحن حممد ر  سعد ر   سيع البصرمحن حت يق:  هـاد  سصـو حن  ك بـة

 هـ. 1408حن 2العلوم واحلكمحن اددهسة ادسو  حن  

  حن عبـدالكرهم رـ  حممـد الراوعـيحن حت يـق: علـي حممـد عـوض         الع ه  شر  الواي

 هـ.1417حن 1وعادل أمحد عبدادواودحن دا  الك أ العلميةحن رريوتحن  

 أرو حممد ا ل الده  عبد ا  ر  سم حن ع د اجلواهر الثميسة    ذهأ عامل اددهسة

لعـرب  دا  ا حنأ. د. محيـد رـ  حممـد حلمـر     :حت يـق حن ر  شاس رـ  يـ ا  اجلـذا ي السـعدم    

 هـ  1423حن 1حن  اإلس  يحن رريوت 

 الرمح  ر  علي ار  اجلـو محن حت يـق:    العلا اد ساهية   األمادهث الواهيةحن عبد

 هـ. 1403حن 1ثليا اديسحن دا  الك أ العلميةحن رريوتحن  

           عمد  ال ا م شر  صـحيح الب،ـا محن رـد  الـده  حممـود رـ  أمحـد العـيينحن دا

 إمياء الرتاثحن رريوت. 

 ا  ار  الشيد  شر  اهلداهةحن حممد ر  حممد ر  حممودحن أ ما الده  أروعبد العساهة

 مشس الده  ار  الشيد مجال الده  الرو يحن دا الوكر. 

     عيـون األدلــة    ســائا اخلــ   رـص و دــاء األ صــا حن أرــو احلسـ  علــي رــ  عمــر

ك ودــد البعـدادمحن ادعــرو  رــار  ال صــا حن حت يــق: عبــد احلميــد الســعودمحن  ك بــة ادلــ 

 هـ.1426الوطسيةحن الرهاضحن 

 حن أرــو الليــث يصــر رــ  حممــد رــ  أمحــد رــ  إرــراهيم الســمرعسدم حنُعُيــون اْلَمَســاِئا

 هـ.1386حن  طبعة أسعدحن َرْعَداد حند. ص   الدِّه  الساهي حت يق:

 .غاهة البيان شر   هد ر   س نحن حممد ر  أمحد الر ليحن دا  ادعروةحن رريوت 

 لد  و  مسص حممد حن حت يق: اال اسم ر  س م اهلروم أرو عبيد حنغرهأ احلدهث

 هـ 1404حن 1حن   حممد شر حن اهليئة العا ة لشئون ادطارع األ ريهةحن ال اهر 

 د. عبـد  حن حت يـق:  أرو حممد عبد ا  ر   سلم رـ  ع يبـة الـدهسو م   حن غرهأ احلدهث

   1397حن 1حن  رعداد حن طبعة العايي  حنا  اجلبو م
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 احلليم ار  تيميـة احلرايـيحن    و العباس ت ي الده  أمحد ر  عبدالو اوى الك ىحن أر

 هـ. 1408حن 1دا  الك أ العلميةحن  

   :و ح البا م شر  صحيح الب،ا محن أمحد ر  علي ر  مار العس  ييحن حت يـق

 حمأ الده  اخلطيأحن دا  ادعروةحن رريوت. 

     حن و ح البام شر  صحيح الب،ا محن  ه  الده  عبدالرمح  رـ  أمحـد رـ   اـأ

 هـ. 1417حن 1 ك بة العرراء األمرهةحن اددهسة ادسو  حن  

      و ومات الوهاب ر وايح شر   سدج الط ب ادعـرو  ثاشـية اجلمـاحن سـليمان

 ر  عمر ر   سصو  العايلي األ هرمحن دا  الوكر

   ودــرس الودــا س و األمبــات و  عاــم ادعــاام و ادشــي،ات وادسلســ تحن حممــد

احلـي الك ـاييحن    حممـد احلسـين اإلد هسـيحن ادعـرو  رعبـد     الكـبري رـ     احلي رـ  عبـد   عبد

 م. 1982حن 2حت يق: إمسان عباسحن دا  العرب اإلس  ي حن رريوتحن   

             الووا ت الدوايي علـى  سـالة ارـ  أرـي  هـد ال ريوايـيحن أمحـد رـ  غسـيم رـ  سـامل

 هـ. 1415السوراوم ادالكيحن دا  الوكرحن رريوتحن 

 الرؤو  ادساومحن ادك بة ال اا هةحن  صرحن  دويض ال دهر شر  اجلا ع الصعريحن عب

 هـ. 1356حن 1 

      ا  الرت ـيحن   سسـة الرسـالةحن     الوروعحن حممد رـ   ولـح اد دسـيحن حت يـق: عبـد

 هـ. 1424حن 1 

      ا  رـ  عدا ـة اد دسـيحن دا  الك ـأ      الكا    و ت اإل ـام أمحـد رـ  مسبـاحن عبـد

 هـ. 1414حن 1العلميةحن  

 الـ    ا  رـ  عبـد   ال  أرو عمر هوسف ر  عبد الر  عبد الكا    و ت أها اددهسةحن

 هـ. 1400حن 2ال رط حن حت يق: حممد أميدحن  ك بة الرهاض احلدهثةحن  

  شا  ال ساع على  نت اإلعساعحن  سصو  ر  هويس ر  إد هس البدوتيحن دا  الك أ 

 العلمية. 

 رـ    الـرمح    شف اد،د ات والرهاض اد هرات لشر  أثصر اد، صراتحن عبد

 هـ. 1423حن 1ا  البعليحن دا  البشائر اإلس  يةحن رريوتحن   عبد

 مجـال الـده  أرـو حممـد علـي رـ  أرـي نيـى          حنللباب   اجلمع رص السسة والك ـاب ا
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حن د. حممد والا عبد الع ه  ادـراد  حن حت يق:  رها ر   سعود األيصا م اخل  اي ادسباي

  1414حن 2حن  حن سو هادا  ال لم 

  العـين رـ  طالـأ رـ  محـاد  رـ  إرـراهيم العسيمـيحن          الك ابحن عبد اللباب   شر

 احلميدحن ادك بة العلميةحن رريوت.  حممد حميي الده  عبد

    لسان ادي انحن أمحد ر  علي ر  مار العس  ييحن حت يق: دائر  ادعـر  الس ا يـة

 هـ. 1390حن 2راهلسدحن   سسة األعلميحن رريوتحن  

  حممـد رـ   ولـح احلسبلـيحن دا  الك ـأ العلميـةحن       ادبدع   شر  اد سعحن إرراهيم رـ  

 هـ. 1418حن 1رريوتحن  

             اد وق وادورت، وـيم  ر ـر ركسي ـت  ـ  الـروا    الك ـأ السـ ةحن هوسـف رـ  اـود

 الدوادمحن دا  األيدلسحن  صر.

  الــرمح  رــ  حممــد الكليبــولي ادــدعو   جممــع األيدــر   شــر   ل  ــى األثــرحن عبــد

 اث العرري. رشي،ي  اد حن دا  إمياء الرت

  .اجملموع شر  اددذبحن حميي الده  نيى ر  شر  السوومحن دا  الوكر 

    ا  رـ    السـ م رـ  عبـد    احملر    الو ت على  ذهأ اإل ام أمحد رـ  مسبـاحن عبـد

 هـ1404حن 2اخلالر ر  حممدحن ار  تيمية احلراييحن  ك بة ادعا  حن الرهاضحن  

 عالي ررهان الـده  حممـود رـ  أمحـد  ـا        احمليط ال هايي   الو ت السعماييحن أرو اد

الكـرهم سـا ي اجلسـدمحن دا  الك ـأ العلميـةحن رـريوتحن        الب،ا م احلسويحن حت يـق: عبـد  

 هـ.1424حن 1 

  هـ. 1414ادبسو حن مشس الده  السرثسيحن دا  ادعروةحن رريوتحن 

          ادبسو حن حممد رـ  احلسـ  الشـيباييحن حت يـق: أرـي الووـا األوعـاييحن إدا   ال ـرآن

 لومحن  راتشي. والع

 حن ت ي الده  أرو العباس أمحد رـ  عبـد احللـيم رـ  تيميـة احلرايـي       حنموع الو اوىجم

جممـع ادلـك ودـد لطباعـة ادصـحف الشـرهفحن       حن عبد الرمح  ر  حممد ر  عاسـم حت يق: 

 هـ1416اددهسة السبوهةحن 

  ف صر اس د ام احلاوظ الذه  على  س د م أري عبد ا  احلا م  ف صر تل،يص

لذه (حن ار  ادل   سراج الده  أرـو موـص عمـر الشـاوعيحن دا  العاصـمةحن الرهـاضحن       ا
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 هـ.1411حن 1 

  هـ. 1410ف صر اد ييحن حممد ر  إد هس الشاوعيحن دا  ادعروةحن رريوتحن 

 ا  حممد ر  حممد ر  حممد العبد م الواسي ادـالكي الشـدري رـار      اددثاحن أروعبد

 احلاجحن دا  الرتاث. 

 هـ. 1415حن 1ك ىحن  الك ر  أيسحن دا  الك أ العلميةحن  اددوية ال 

   رعا  ادواتيح شر   شكا  ادصاريححن أرو احلس  عبيد ا  ر  حممد عبد الس م ر 

ثان حممد ر  أ ان ا  ر  مسـام الـده  الرمحـايي ادبـا  وو محن إدا   البحـوث العلميـة       

   1404  - 3سدحن  رسا س اهل  - اجلا عة السلوية   - والدعو  واإلو اء 

 ا  ر  أمحد ر  مسباحن حت يق:  ا حن عبد  سائا أمحد ر  مسباحن  واهة ارست عبد

 هـ. 1401حن 1 هري الشاوهشحن ادك أ اإلس  يحن رريوتحن  

  .سائا اإل ام أمحد ر  مسباحن  واهة ارست أري الوالا صاحلحن الدا  العلميةحن اهلسد  

 اس اييحن أرو داود سليمان ر  األشعث ر   سائا اإل ام أمحد  واهة أري داود الس

إسحا، األ دم الساس اييحن حت يق: أري  عار طا ، ر  عوض ا  ر  حممدحن  ك بة ار  

 هـ.1420حن 1تيميةحن  صرحن   

    ادسائا الو دية      اب الرواه ص والوادصحن ال ااي أرو هعلى حممد رـ  احلسـص

حن 1محن  ك بــة ادعــا  حن الرهــاضحن  ادعــرو  رــار  الوــراءحن حت يــق: عبــدالكرهم ال مــ

 هـ.1405

    ــد ــ  عب ــد ر ــى الصــحيحصحن حمم ــق:   ادســ د م عل ا  احلــا م السيســارو محن حت ي

 هـ.1411حن 1ال اد  عطاحن دا  الك أ العلميةحن رريوتحن    صطوى عبد

          ــعيأ ــق: ش ــيباييحن حت ي ــا الش ــ  مسب ــاحن أمحــد ر ــ  مسب ــام أمحــد ر ــسد اإل   س

 هـ. 1421حن 1الةحن  األ ي و حن عادل  رشدحن   سسة الرس

     سسد الب ا   البحر ال ثا (حن أرو ركر أمحد ر  عمرو الع كـيحن ادعـرو  رـالب ا حن 

 .1حت يق: حمووظ الرمح   ه  ا حن وآثرونحن  ك بة العلوم واحلكمحن اددهسة ادسو  حن  

    ادطالــأ العاليــة ر وائــد ادســاييد الثماييــةحن أرــو الوالــا أمحــد رــ  علــي رــ  ماــر

 هـ.1419حن 1  العاصمة السعودهةحن  العس  ييحن دا

     طالأ أولي السدى   شر  غاهة ادس دىحن  صطوى السـيوطي الرميبـاييحن ادك ـأ 
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 هـ. 1415حن 2اإلس  يحن  

     عامل السس حن شر  سس  أري داودحن أرو سليمان محد ر  حممـد اخلطـاريحن ادطبعـة 

 هـ.1351حن 1العلميةحن ملأحن  

     العــين  حالــةحن  ك بــة   اغــأ رــ  عبـد  عاـم ادــ لوصحن عمــر رـ   اــا رــ  حممـد

 ادثسىحن رريوت. 

 إرراهيم  صطوى / أمحد ال هـات /   جممع اللعة العررية رال اهر  حنادعام الوسيط 

 .دا  الدعو حن ما د عبد ال اد  / حممد الساا (

 حن أرو عبد ا  حممد ر  إسحا، ر  حممد ر  نيى ر  َ ْسَد  العبدم  حن عروة الصحارة

   1426حن 1حن   طبوعات اا عة اإل ا ات العررية اد حد حن س  ص معا ر محت يق: 

 ا  ر  أمحد ر  عدا ة اد دسيحن  ك بـة   ادعين   و ت اإل ام أمحد ر  مسباحن عبد

 ال اهر . 

        ــأ ــأ الشــرريينحن دا  الك  ــد اخلطي ــاجحن حمم ــاظ ادسد ــة ألو ــاج إىل  عرو ــين احمل   ع

 هـ. 1415حن 1العلميةحن  

  ــد   اد صــد األ شــد   ر ــق: عب ــر أصــحاب أمحــدحن حت ي ــليمان      ــ  س ــرمح  ر ال

 هـ1410حن 1العثيمصحن  ك بة الرشدحن الرهاضحن  

 حن  ه  الده  اُدَساَّى ر  عثمان ر  أسعد ار  ادساى ال سـوثي حن دم ع   شر  اد سعا

 . هـ 1424حن 3حن  عبد ادلك ر  عبد ا  ر  دهيش حت يق:

  د علـيشحن دا  الوكـرحن رـريوتحن     سح اجلليا شر  على ف صر سيدم ثلياحن حممـ

 هـ. 1409

  الـرمح  ادعررـيحن دا  الوكـرحن      واهأ اجلليا لشر  ف صر ثلياحن حممد ر  عبـد

 هـ. 1412حن 3رريوتحن  

 .وسوعة أمكام الطدا  حن دريان ر  حممد الدريان  

         ــوراييحن ــد الكلـ ــ  أمحـ ــوظ رـ ــاب حموـ ــي اخلطـ ــا حن أرـ ــائا الكبـ ــا     سـ االي صـ

 هـ.1413حن 1حت يق:سليمان العمريحن 

        ــد ــ  حمم ــ  احلســص ر ــي ر ــو احلســ  عل ــاوى الســعدم(حن أر ــاوى  و  ــف   الو  الس 

السعدمحن حت يق: احملا ي الد  و  ص   الده  السـاهيحن   سسـة دا  الورعـانحن عمـانحن     
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 هـ. 1404حن 2األ دنحن رريوتحن  

       ــدَِّ ريمحن دا الــسام الوهــاج   شــر  ادسدــاجحن  مــال الــده  حممــد رــ   وســى ال

 هـ.1425حن 1حن  ادسداجحن اد 

        ي هة األلباب   األل ابحن أرو الوالا أمحـد رـ  ماـر العسـ  ييحن حت يـق: عبـد

 هـ.1409حن 1الع ه  السدهرمحن  ك بة الرشدحن الرهاضحن  

   ــد ــةحن عب ــة ألمادهــث اهلداه ــ  هوســف ال هلعــيحن حت يــق: حممــد    يصــأ الراه ا  ر

 هـ. 1418حن 1عوا تحن   سسة الرهانحن رريوتحن  

 حلــدهث واألمــرحن أرــو الســعادات ادبــا م رــ  حممــد اجلــ  م ارــ   السداهــة   غرهــأ ا

االمريحن حت يق: طاهر أمحد ال اومحن حممود حممد ر  إرراهيم الطساميحن ادك بة العلميـةحن  

 هـ. 1399رريوتحن 

           ييا األوطا     أمادهث سيد األثيـا  شـر   س  ـى األثبـا حن حممـد رـ  علـي رـ

 هـ. 1413حن 1ارطيحن دا  احلدهثحن  صرحن  حممد الشو اييحن حت يق: عصام الده  الصب

     )أمحـد رـ  حممـد رـ       حناهلداهة   خترهج أمادهث البداهة  رداهـة اجمل دـد الرـ   شـد

دا  عامل الك ـأحن رـريوتحن    الصدِّهق ر  أمحدحن أرو الويض الُعَماِ م احلسين األ هرم حن

 .هـ 1407حن 1 

 حن حت يــق:لصـودم صـ   الـده  ثليـا رـ  أهبـك رـ  عبـد ا  ا       حن لـوا  رالوويـات  ا 

 هـ1420حن رريوتحن دا  إمياء الرتاث  حنتر ي  صطوىحن أمحد األ ياؤو  
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Abstract: 

This research deals with Ahmad ibn Hanbal’s jurisprudential views on 

purification and prayer as narrated by Al-Hassan ibn Thawab. I collected views 

on 13 issues, six of which are on purification and seven address prayer. Al-

Hassan ibn Thawab is one of those who narrated extensively about Ahmad ibn 

Hanbal, and reported uniquely about his views on some issues. The 

jurisprudential study of these issues showed that seven issues were consistent 

with the dominant Hanbali school, whereas six issues were found inconsistent 

with it.   

Keywords: Ahmad ibn Hanbal; Al-Hassan ibn Thawab; Hanbali school; 

jurisprudence  
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 ملخص الدراسة:

ـــناكــدةنطــ طنيــللنيافــ نلى ودائــ نطىــيفنبعــدحلانت اــفين ن  ــينت ــد  نت ل ــف ن1

تخلدص ،نبمننأا هدنجت ف نتلاويضد نت ىّقو نأبنغـ نت ىقوـ نبجت فـ ن  ـينأ اـب نت اـفيننننننن

 قالنتلا ءن دل الجنتلذينيؤثلنطىيفنبعدحلانت افينبق رطنت لأطنطىيفنت  لنبتإلجندب.
ـنتقكف نحفظن  ينأ اب نت افين ـدلثلىف نتث فـبن ق ـلنبقـرنئهلتحلهـدنبمكد ـاثهدنل ـ طنننننننن2

أ وتعنمننتلكادءنتلالتين نتكد ـاهننتلرـللنترىـلإ،نئ نأذناـذتنتلثقكفـ نتكرـوينطىـيفن  ـيننننننننن

 ت خديل،نبمدنتبتلن نيورنتلاوثنبتلثبلي .
إنتلادحـثنهوتهاـدنننـنختثىـانأ ئـدرنتلفقهـدءنحفـدلنحذـ ناـذتنتلثقكفـ ،نبقـ نتـله  نلـ نننننننننن3

ك الجنلا ينت د  نت ل ف نتخلدص نكدإلصد  ن دلاـليدذنمـتنتقففـ ادن  ـ  نمـننتلضـوت  ننننننن

 تليتنتذفلنط منبقوعنت فد  نبتر لترنتحملث ى .
 ـنحيلمنئطد طنتر اب نتحملفوع نئىلنغ نمننأىذ نمكهن دنافهنمننتىثالطنتر ادب.4
ثفدطنىواًدنمننأينطوترضنصوف نأبنأح تثنيدرحل نـننحيلمنئهلتءناذتنتلثقكف نجملل نت ح5

  نت اثقالن دن نذلكنمننتلث لضنلى خديلنتلراف نبتحملدذيلنتلشلطف ن بذنحده نم ثربط.
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 املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبيـا  واملرلـلني،   

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد ...

فإن نوازل الفقه الطيب ال تزال تستجد وتستحدث باملواكبة لتطور التقنيات 

"حفـ   الطبية ليما يف جمال احلمل واإلجناب، ومن آخر هذه املستجدات تقنيـة  

أنسجة املبيض بالتثليج" اليت تهدف إىل احملافظـة علـى وئـاامل املبـيض و  ـني      

املرأة من احلمل واإلجناب يف حالة تعرضها ألنواع خاصة من العـال  كـالعال    

ال يمـاو  واإلشــعاعا واحراحـا بســبب اإلصــابة بـبعض األمــرا  كمــر     

 السرطان.

بسبب حداثته فقد حاولـ    ورغم انعدام املراجع الفقهية اخلاصة باملوضوع

أن ألهم يف تسليط األضوا  وكشمل النقـاب عـن التصـور الطـيب اـذه النازلـة       

وح مهـا الفقهــا انطال ــاو مـن وا ــع هــذه التقنيـة يف ا ــالت العلميــة واملراجــع    

الطبيــة املعتمــدة، باإلضــافة إىل توئيــمل الدرالــات الفقهيــة للتقنيــات املشــابهة  

 لبحث الفقها، واهلل املستعان.اليت لبق طرحها على بساط ا

 و د جا  هذا البحث يف مبحثني:

 املبحث األول: العر  الطيب حلف  أنسجة املبيض بالتثليج

 املبحث الثانا: احل م الفقها حلف  أنسجة املبيض بالتثليج

وختامـاو ألــال اهلل تعـاىل اإلعانــة والتوفيـق، وأن  مفــر لـا مــا كـان يف هــذا      

أن جيعله خالصـاو لوجهـه ال ـر م، ومـا تـوفيقا إال      البحث من خطا أو زلل، و

 باهلل العلا العظيم.

 

*      *      * 
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 املبحث األول

 العر  الطيب حلف  أنسجة املبيض بالتثليج

Ovarian Tissue Cryopreservation (OTC) 

 مدخل:

 تناول هذا البحث تقنية طبية حد ثـة تععنـى باحملافظـة علـى وئـاامل املبـيض       

رأة مـن اإلجنـاب يف حـال إصـابتها بـبعض األمـرا  كالسـرطان ومـا         و  ني املـ 

 رتتــب عليــه مــن أنــواع العــال  الــيت تــاثر علــى وئــاامل املبــيض كمــا لــياتا   

 تفصيله يف العر  الطيب املفّصل.

و ـد اشــتهرت هـذه التقنيــة يف املراجــع الطبيـة املعتمــدة بهـذا االلــم "حفــ      

ــذا آثــرت التعــ   ــالتثليج"  ول بري بهــذا العنــوان رغــم أن بعــض  أنســجة املبــيض ب

من أغشية املبيض"، علمـاو   (1)املنشورات العربية  د تعّبر عنها بـ"جتميد خزاعات

بان اخلزاعات ـ باملعنى اللمو  ـ ليس  اللف  املستعمل لدى األولاط الطبيـة     

ألن اخلزعة يف العرف الطيب ها العينـة الـيت تاخـذ مـن بعـض أعجلـا  احسـم        

لدرالتها واختبارها، أما األنسجة املاخوذة مـن  شـرة املبـيض    برأس إبرة د يقة 

(، فها ovarianstripsعلى ش ل شرااح )أشرطة( ) فها ر يقة جداو، وت ون

كاألجزا  الر يقة اليت تعسلخ من  شرة الثمرة  لذا  رتمجهـا بعـض األطبـا  إىل    

 "للخات" .

يـة بـالرجوع إىل   وجتدر اإلشارة إىل أنـه   تقـد م العـر  الطـيب اـذه التقن     

عدد من األوراق العلمية الطبية احلد ثة املنشورة يف مصادر طبية معتمدة باللمـة  

اإلجنليز ة، و د كان للدكتور لامح أمحد إمـام التشـار  النسـا  والتوليـد يف     

                                      
 " .اخُلزاَعُة، بالجلم: الِقْطَعُة تعْقَتَطعع من الشاِ (: "713جا  يف القاموس احمليط )ص ( 1)
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مستشفى حرا  العام مب ة امل رمـة دور راـييف يف ترمجـة هـذه األوراق العلميـة      

ز ـل الشـ ر وموفـور الـدعا  بـان جيز ـه اهلل خـرياو        وصياغة املادة الطبيـة، فلـه ج  

 و ثيبه على ما بذله من جهد وو  . 

 :(1)مقدمة العر  الطيب

مع تقدم علم األورام وطرق العال  املختلفة من جراحة وعـال  كيمـاو    

وإشعاعا ارتفع  نسـبة جنـاا العـال  ومـن ثـّم بقـا  املرضـى علـى  يـد احليـاة           

 فرتات طو لة بعد العال .

ــه أنــه  وجــد  طــاع كــبري مــن النســا   صــاب بهــذه األورام     ومــ ا الشــي في

ــا(     ــق الــرحم واملبيجلــني وأورام الــدم )اللوكيمي الســرطانية كــاورام الثــد  وعن

وغريها، وجز  من املصابات  عانني من العقم وعدم القدرة على اإلجناب بعـد  

رز العال  وذلي بسـبب تـاثري هـذه العالجـات علـى وئـاامل املبـيض الـذ   فـ         

ــى        ــدرة عل ــالا الق ــو ض وبالت ــة التب ــتح م يف عملي ــنظم وت ــيت ت ــات ال اارمون

 .(10)اإلجناب

ومن هنا جا ت احلاجة الشد دة إلجيـاد طـرق جراحيـة أو طبيـة للمحافظـة      

علـى وئـاامل املبيجلــني وبالتـالا ل ـن للمــرأة أن  مـل وتلـد بعــد انتهـا  فــرتة        

 . (7)العال 

ــاأ أ جلــاو أمــرا  أخــرى غــري لــرطان    ــا الــتخدام العــال    وهن ــتم فيه ية  

 ال يماو  للمر  والذ   اثر للباو يف وئاامل املبيجلني.

                                      
ــة:(1) ــة       مالحظ ــام املراجــع الطبي ــة يف العــر  الطــيب مرتبطــة بار  ــة املثبت ــام اإلحال أر 

اجع(، ومل أضع ااوامش يف هذا املوضع ختفيفاو على اإلجنليز ة يف آخر البحث ) اامة املر

 القارئ واختصاراو حلجم البحث لطول أمسا  املراجع امل توبة باللمة اإلجنليز ة وت رارها.
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ولأللمل فإن هناأ  طاعاو عر جلاو من النسا   تاثر مبثل هذه املشـ لة ابتـدا     

من لن ما  بل البلوغ إىل األربعينـات مـن العمـر  واـذا كانـ  احلاجـة ماّلـة        

 للمحافظة على وئاامل املبيجلني.

 ليت  اد  عالجها إىل التاثري للباو على وئاامل املبيض:األمرا  ا

 ـ أورام لرطانية :1

ــا(     مثــل لــرطان الثــد  وعنــق الــرحم واملبــيض ولــرطان الــدم )اللوكيمي

 والليمفوما وغريها .

وبعـــض هـــذه الســـرطانات مثـــل لـــرطان اللوكيميـــا  ـــد  صـــيب البنـــات  

 .(7()4( )3)الصمريات  بل لن البلوغ

 لرطانية : ـ حاالت مرضية غري2

ــال            ــيت تســتدعا الع ــرا  وال ــة احلم ــل الذاب ــة مث ــرا  املناع أ ـ بعــض أم

 .(5)ال يماو 

ب ـ بعض حاالت فقر الدم الشد د والـيت تسـتدعا زرع عـاع العظـم مـع       

 .(7()4)العال  ال يماو 

  ـ الــتعداد وراثــا عنــد بعــض البنــات حلــدوث فشــل مب ــر ) بــل لــن       

 .(5()4)األربعني( يف وئاامل املبيض

د ـ االلتئصال املت رر لألكياس )مثـل أكيـاس بطانـة الـرحم املهـاجرة( مـن        

 .  (7)على املبيض ما  اثر للباو على وئيفة املبيض

 ما ها الطرق املختلفة للحفائ على وئاامل املبيض ؟

(: حيـث  ـتم جتميـع    Oocyte cryopreservation) (1)ـ جتميـد البو جلـات  1

                                      
ــا تصــمري بيجلــة،       (1) ــة، وه ــة التنالــلية األنثو  البو جلــات مجــع بو جلــة، وهــا اخللي

ــا   واألصــل يف اللمــة: بييجلــة، وجــّوز ال وفيــون: "بو جلــة"، وهــو ا    ــد األطب ألشــهر عن
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ــال    ــا ب ــم حفظه ــيض ث ــن املب ــز   (7()4( )3)تثليجالبو جلــات م ــي بعــد  في ــتم ذل ،و 

 . (10()6( )5)وتنشيط املبيض باملنشطات

(: Embryo cryopreservationـــ جتميــد البو جلــات امللقألحــة )األجنــة( )2

و تم ذلي عـ  جتميـع البو جلـات بعـد تنشـيط املبـيض ثـم تلقيحهـا باحليوانـات          

 .(10( )6()5()4( )3)املنو ة ثم تثليج األجنة الناجتة عن التلقيح

 GnRHـــ تنشــيط عمــل املبــيض  بــل وأثنــا  العــال  ال يمــاو  بعقــار)        3

Agonist (7( )6()5)(،والذ   و مل نشاط البو جلات أثنا  فرتة العال  ال يماو . 

ـ التدخل احراحا برفع املبيجلني إىل أعلى وجانـب احلـو  حتـى   ـون     4

 ( .Ovarian transposition،Oophoro pexyبعيداو عن جمال العال  باألشعة )

ــالتثليج )   5 ــيض بــــ ــجة املبــــ ــ  أنســــ ــ حفــــ  Ovarian Tissueـــــ

Cryopreservation(OTC))
ــذه الطر قــة هــا حمــل الدرالــة يف هــذا      ، (3) وه

 . البحث

ــييف هــذا جمــال بســطها وهــا  ــ  التجــارب       6 ــددة ل ــ طــرق أخــرى متع ـ

 واألحباث.

 وتعـــد الطر قتــــان األوليــــان األكثــــر انتشــــاراو و جناحــــاو والــــتعماالو بــــني 

املتخصصني يف هذا ا ال، وتليهما الطر قة الثالثة اليت تنالب بعـض احلـاالت   

 . ( 6()5()4)مثل لرطان الثد  وغريه

( فال زال  يف طور OTCأما التقنية اخلامسة )حف  أنسجة املبيض بالتثليج 

، ولياتا التفصيل يف مزا اها وعيوبها ودواعـا  (3)البحث والتجارب والتطو ر

 التخدامها .

                                                                                    
 .3/380وغريهم. انظر: همع ااوامع للسيوطا: 
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 تار خ هذه التقنية 

 . (3)م1999ـ بدأت األحباث عام 

 . (8)م2004ـ أول حالة محل من هذه التقنية كان  عام 

حالـــة والدة،  100م وصـــل  احلــاالت إىل حــوالا   2017ـــ حتــى عــام    

 .(3)والعدد يف تزا د مستمر

 ( ؟OTCماها الدواعا حلف  أنسجة املبيض بالتثليج )

لتنشيط املبيض للحصول علـى بو جلـات    ـ عند عدم وجود الو   ال ايف1

أو أجنة حلفظها بالتثليج  حيـث إن عمليـة التنشـيط تاخـذ عـدة ألـابيع، و ـد        

 تعار  ذلي مع لرعة البد  يف العال  ال يماو  أو اإلشعاعا إذا  رر ذلـي  

 . (5()4( )3)التشار  األورام

 ـــ البنــات الصــمريات يف مرحلــة مــا  بــل البلــوغ، حيــث ال ل ــن تنشــيط  2

 املبيض، ومن ثّم ت ون هذه الطر قة ها اخليار املتاا ان .

بالنسبة لبا ا دواعا االلتعمال املذكورة لـابقاو فإنـه ال  وصـى بالـتخدام     

 كما تقدم . (4( )3)هذه الطر قة حيث إنها يف طور التجر ب والبحث

 نسبة النجاا

 يف البدا ة مل ت ن نسب النجـاا مرتفعـة، حيـث تشـ    بعـض اايئـات      

، ول ــن بعــد عــدة لــنوات ومــع ت ــاثر   (1)العلميــة ال ــ ى مــن نســبة النجــاا 

( 2)%31% إىل 27احلــاالت كانــ  نســبة النجــاا )حــدوث احلمــل( تــرتاوا بــني  

(3()7) . 

 املزا ا 

ـ الطر قة تستلزم و تاو  صرياو نسبياو )عدة ألابيع(، وال تتطلب و تـاو كـبرياو    1

 البو جلات أو األجنة .كما يف بعض الطرق األخرى مثل تثليج 
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ـــ الطر قــة تنالــب النســا  الالتــا ال تتحمــل حــالتهن الصــحية واملرضــية   2

 .(10)تنشيط املبيض باألدو ة املنشطة

ـالطر قة منالبة  اماو للبنات الصمريات )مرحلة مـا  بـل البلـوغ(، حيـث     3

 . (5()4)ال تنالبهن الطرق األخرى

 املخاطر والعيوب

خبالف غريها مـن التقنيـات ـ ختـد ر املر جلـة ختـد راو        ـ تتطلب هذه التقنية ـ 1

كـــامالو وعمـــل منظـــار جراحـــا للـــبطن اللـــتخرا  األنســـجة )اخلزاعـــات ـ      

 .(7()4)السلخات( من القشرة اخلارجية للمبيض

ـ يف حاالت لرطان اللوكيميا وعند أخذ العينات من املبيض هناأ خمـاطر  2

م والـيت  ـد ت ـون موجـودة يف داخـل      من نقل اخلال ا السرطانية املنتشرة يف الـد 

السلخات اليت   أخذها من املر جلة حـال املـر ، ثـم  ـتم زرعهـا يف املبـيض       

مـرة أخــرى، ولــذلي جيــب التاكـد  امــاو مــن خلــو هـذه الســلخات مــن اخلال ــا    

 .(9()7()3)السرطانية  بل زرعها

 .  (6()5()4( )3)ـ ال زال  الطر قة يف طور البحث والتجر ب3

 (OTCنية حف  أنسجة املبيض بالتثليج )خطوات تق

ـ  قوم الفر ق الطيب املشرف على عال  الـورم بتقيـيم حالـة املبـيض  بـل      1

بد  العال  ومدى تاثر املبيض بالعال  ال يماو  أو اإلشعاعا، وذلي  عتمد 

 .(7()6( )3)على نوع العال  واحرعة وعمر املر جلة

تشـار  العقـم لتحد ـد الطر قـة     ـ  تم التعاون بـني التشـار  األورام وال  2

 . (10()5)املنالبة للحفائ على وئيفة املبيض بنا   على املعلومات السابقة

ـ  تم أخذ إ رار باملوافقة من املر جلة أو والدها إذا كان   اصراو بعد شرا 3

 .( 3)كل شا  من ناحية املزا ا واملخاطر ونسبة النجاا والبداال املتاحة
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ة ختد راو كامالو، حيث  تم عمل منظار جراحـا للـبطن   ـ  تم ختد ر املر جل4

ــزا           ــا إىل أج ــتم تقطيعه ــم   ــيض، ث ــن املب ــة م ــال  طع ــه التئص ــن خالل ــتم م  

 .(4)ملم1.5-0.3)للخات( صمرية  رتاوا مس ها من 

ـ  تم حف  هذه السلخات بالت  ـد، و فـ  بوالـطة النـيرتوجني السـاال      5

يـث ت ـون البو جلـات املوجـودة        الصفر ح 196يف درجة حرارة تصل إىل 

 .(4) يف هذه السلخات يف حالة مجود ول ون تام

ـ  تم حف  هذه األنسجة بالتثليج لفرتة  د تصل إىل عدة لنوات يف بنوأ 6

 .(7)خاصة

ـــ عنــد احلاجــة إليهــا وبعــد شــفا  املر جلــة مــن املــر  الســرطانا وانتهــا   7

ات مرة أخرى يف جسـم  العال  ال يماو  أو اإلشعاعا  تم زراعة هذه السلخ

املر جلة، و د  ـتم زرعهـا يف حـو  املر جلـة )يف املبـيض أو المشـا  ال  تـونا        

 ا اور للمبيض( أو خار  منطقة احلو  ) كما يف اليد ن أو بطن املر جلة( .

% مـن النسـا    90أشـهر مـن زراعـة األنسـجة فـإن حـوالا        9ـ بعد حوالا 8

التبو ض مرة أخـرى، و ـد ثـدث      عظهرن عالمات إعادة نشاط املبيض وعودة

 احلمل بصورة تلقااية أو عن طر ق تنشيط املبيض باألدو ة .

 7ـ  ظل املبيض يف حالة نشاط يف وجود هذه األنسجة إىل فـرتة تصـل إىل   9

 . (4)لنوات 10أو 

 تنبيهات:

ـ تقنية حف  أنسجة املبيض بالتثليج انتشـرت خـالل اخلمسـة عشـر عامـاو        1

 والدات الناجتة عنها يف تزا د مستمر .املاضية، وعدد ال

ـ حبسب رؤ ة ال ليات العلميـة العامليـة واحمعيـات املتخصصـة فـإن هـذه       2

الطر قــة ال تــزال يف طــور التجــارب والبحــث، وال  صــح تعميمهــا علــى كــل    
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 .(7()4( )3)احلاالت

ـ الفر ـق الطـيب املعـام )مـن  سـم األورام والعقـم( جيـب أن  قـرر مـدى          3

 .( 3) ض الفعلية ملثل هذه العمليةحاجة املر

ـ يف حال تقر ر حاجة املر ض إليها فإنه جيب أخذ إ رار طيب مفصـل  ـتم   4

فيه شرا إجيابيات وللبيات العملية وكل البداال املتاحـة، وإن كانـ  املر جلـة    

  اصراو  تم أخذ تو يع الولا .

عمل تثلـيج   ـ   ظهر بوضوا دور هذه التقنية يف احلاالت اليت  تعذر معها5

لألجنة أو البو جلات )بسبب احلالة الصحية للمر جلـة أو ضـيق الو ـ  املتـاا(     

 .(7)وهذا هو الداعا األك  لعملها

ـ بالنسـبة للفتيـات الصـمريات املصـابات مبـر  لـرطان الـدم فـإن هنـاأ          6

احتمال إعادة زرع اخلال ا السرطانية للمر جلة مـرة أخـرى  ولـذلي ال  نصـح     

 .(7)لية يف مثل هذه احلاالتبإجرا  هذه العم

ـ جيب أن  تم عمل هذه التقنيـة يف مراكـز متخصصـة بوالـطة التشـار ني      7

 . (7)متخصصني يف العقم ويف هذه التقنيات

ـ جيب أن تقوم اايئات الصحية املختصة )كاايئة السعود ة للتخصصات 8

للقيـام  الصحية( باإلشراف املباشر على هذه املراكز ومنح تراخيص خاصـة اـا   

 .  (7)مبثل هذه التقنيات مع املتابعة املستمرة ملثل هذه املراكز

ـــ هــذه التقنيــة خاصــة بــنفيف املر جلــة فــال جيــوز نقــل أنســجة املبــيض مــن  9

مر جلة إىل مر جلة أخرى حيث ختتلط بو جلات األم املت عة بـاألم املتلقيـة  إذ   

اــذه    رتتــب علــى زرع أنســجة املبــيض يف مر جلــة أخــرى الــرفض املنــاعا        

 األنسجة المر بة على احسم.
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 املبحث الثانا:

 احل م الفقها حلف  أنسجة املبيض بالتثليج

 مدخل:

تقدم يف العر  الطيب أن الطرق العملية يف احملافظة علـى وئـاامل املبـيض    

 يف احلاالت املرضية اخلاصة:

 الطر قة األوىل: العال  الدوااا واحراحا .

 تجميد، وذلي ع  :الطر قة الثانية: احلف  وال

 .)جتميد البو جلات ) بل تلقيحها 

 .)جتميد البو جلات بعد تلقيحها )تعسمى تساحماو جتميد األجنة 

 .جتميد بعض أنسجة املبيض اليت  تو  البو جلات 

ــة أو تمــيري م ــان املبــيض يف الطر قــة       ــتم الــتخدام بعــض األدو  وبينمــا  

حلف  بالتجميد اـا عـدة تطبيقـات    األوىل  فإن الطر قة الثانية اليت تقوم على ا

حبسب احز  ا ّمد،فقد ت ون ع  جتميد البو جلات ) بـل التلقـيح أو بعـده(،    

ــد بعــض أنســجة املبــيض الــيت  تــو  علــى البو جلــات، ول ــن      أو عــ  جتمي

تلخيص بعض الفروق املهمة بني هاتني الوليلتني من الناحية الطبيـة والـيت  ـد    

 فقها اذه الطر قة:  ون اا أثر يف احل م ال

ـ جتميد البو جلات  ععد الوليلة األكثـر جناحـاو وشـهرةو، أمـا جتميـد بعـض       1

أنسجة املبيض فرغم بعـض التطبيقـات القليلـة نسـبياو  إال أنـه ال  ـزال يف طـور        

 البحث والتجربة والتطو ر، فلييف يف جناحه وشهرته كتجميد البو جلات.

بـيض وتنشـيطه باملنشـطات الدواايـة     ـ أن جتميد البو جلات  ستلزم  فيز امل2

للحصول علـى البو جلـات، مـا  سـتلزم و تـاو كافيـاو  بـل التجميـد، أمـا جتميـد           
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بعــض أنســجة املبــيض، فــال  ســتلزم تنشــيط املبــيض، لــذا ل ــن إجــراؤه عنــد   

 احلاجة له مباشرةو ) بل البد  بالعال  ال يماو  مثالو(.

ات  بـل البلـوغ لعـدم إم انيـة     ـ ال ل ن جتميد البو جلات للفتيات الصمري3

تنشيط املبـيض، كمـا ال  نالـب السـيدات الالتـا ال تنالـب حـالتهن الصـحية         

التنشيط الدوااا، بينما ل ن جتميد بعض أنسجة املبيض يف هـذه احلـاالت  إذ   

 ال  ستلزم ذلي تنشيط املبيض.

ستلزم ـ جتميد البو جلات ال  ستلزم ـ يف المالب ـ التخد ر ال امل، بينما    4

 جتميد بعض أنسجة املبيض التخد ر ال امل وعمل منظار جراحا للبطن.

ـ يف بعض احلاالت )كاملصابة بسرطان اللوكيميـا(  ـد  رتتـب علـى إعـادة      5

زراعة السلخات املـاخوذة مـن  شـرة املبـيض نقـل اخلال ـا السـرطانية املوجـودة         

 فيها إىل املبيض، وهذا لييف موجوداو يف جتميد البو جلات.

ـ تععاد األنسجة احملفوئـة إىل املر جلـة نفسـها، وال توضـع يف جسـم امـرأة       6

ــاعا، وهــذا       ــالرفض املن ــه ب ــة علي أخــرى  ألن احســم  واجــه األجــزا  المر ب

 ستلزم حقنه باألدو ة اخلافجلة للمناعة  لذا ال  تم وضعها يف جسم آخر، أما 

رأة أخـرى  إذ  البو جلات فمن املم ن من الناحية الطبية أن توضع يف جسم امـ 

 ال  رتّتب على ذلي رفض مناعا.

 احل م الفقها اإلمجالا لطرق احملافظة على وئاامل املبيض:

تقــدم عــر  طــرق احملافظــة علــى وئــاامل املبــيض يف بعــض احلــاالت         

اخلاصة، وفيما  لا بيان احل م اإلمجـالا ألشـهر هـذه الطـرق، لي ـون ذلـي       

 املبيض. مدخالو للح م الفقها التفصيلا لتجميد أنسجة

 أوالو: ح م العال  الدوااا واحراحا:

 عالح  أن هذه الطر قة لييف فيها حف  أو جتميد، وإمنا تقوم علـى تنشـيط   
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عمل املبيض بادو ة خاصة، أو تعد ل م ان املبـيض إلبعـاده عـن جمـال العمـل      

 باألشعة.

وعليـه فهـذه الطر قـة تععـد مـن التــداو  املشـروع متـى  امـ  احلاجـة إليهــا          

الجلــوابط والشــروط العامــة للتــداو ، وذلــي الــتناداو لقــول الرلــول    حبســب

َلـهع   )َتَداَووا، َفِإنَّ اهلَل َعزَّ وَجـلَّ َلـمي َ جَلـعي َدا   إاَل َوَضـعَ    صلى اهلل عليه وللم: 

 .(1)َدوا   ، َغييَر َداٍ  َواِحٍد اَاَرم(

وابطه و ــد اختلفــ  آرا  الفقهــا   ــدلاو وحــد ثاو يف ح ــم التــداو  ويف ضــ 

ــرة عرضــه يف      (2)وشــروطه ــي لشــهرته وكث ــل يف ذل ــام تطو  ــام مق ــييف املق ، ول

                                      
 549( أخرجه أبو داود يف لننه واللف  له : كتاب الطب ، باب الرجل  تداوى : ص1)

( ، والرتمذ  يف لننه : أبواب الطب ، باب ما جا  يف الدوا  واحلث عليه  3855ر م )

حيح(( ، وابن ماجه يف لننه ( ، و ال : ))هذا حد ث حسن ص2038ر م ) 469: ص

ــزل لــه شــفا : ص    ( ، 3436ر ــم ) 495: كتــاب الطــب ، بــاب مــا أنــزل اهلل دا   إال أن

مــن حــد ث  1/208،4/220، واحلــاكم يف املســتدرأ :  4/278وأمحــد يف املســند : 

ألامة بن َشِر ي رضا اهلل عنه،و ال عنه : ))هذا حد ث ألـانيده صـحيحة كلـها علـى     

ــوو  يف    شــرط الشــيخني ومل   ــذهيب يف التلخــيص ، وصــحَّحه الن خيرجــاه((، ووافقــه ال

ــوع:  ــنن أبــا داود : ر ــم )      5/97ا م ــانا يف صــحيح ل ( ، 3855، وصــحَّحه األلب

 . 30/394وصحَّحه حمققو املسند. مسند اإلمام أمحد )طبعة الرلالة( : 

نابلـة،  ( من الفقهـا  مـن  ـرى أن التـداو  واجـب ، وهـذا رأ  لـبعض الشـافعية واحل        2)

ومنهم من  رى أنه مستحب، وهـو املشـهور يف مـذهب الشـافعية ومـذهب بعـض احلنفيـة        

واحلنابلة كابن عقيل وابن احوز  ، ومنهم من  رى أنه مباا ، وهذا املشهور عن احلنفية 

واملال ية ، ومنهم من  رى أن األفجلل تركـه ، وهـذا منقـول عـن داود الظـاهر  وروا ـة       

هـر أن املـراد األصـل يف التـداو  ، أمـا مـا  عـر  لـه مـن أحـوال           عن اإلمام أمحد . و ظ
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األحباث والرلاال الفقهية، والذ  التقر عليـه رأ  غالـب الفقهـا  والبـاحثني     

أن التداو  لييف له ح م واحد، بل له أح ـام حبسـب األشـخاص واألحـوال     

مباحــاو ، وتــارةو  : فتــارةو   ــون واجبــاو ، وتــارةو   ــون مســتحباو ، وتــارةو   ــون 

، فتعرت ه األح ام اخلمسة مـع تقر ـر أصـل      ون م روهاو ، وتارةو   ون حمرماو

 .(1)مشروعيته

ومن ناحية أخرى فـالعال  احراحـا لتعـد ل م ـان املبـيض  نـدر  ضـمن        

عموم النصـوص الدالـة علـى مشـروعية احراحـة الطبيـة، مـع العنا ـة بشـروط          

علـى الظـن جناحهـا، وأال  وجـد بـد ل       جواز احراحة، ومـن أهمهـا أن  ملـب   

أخمل ضرراو منها، وأال  رتّتب عليها ضرر أك  من ضـرر العلألـة املـراد عالجهـا     

 .(2)باحراحة

 ثانياو: ح م احلف  بالتجميد

 أـ جتميد البو جلات  بل التلقيح أو بعده:

                                                                                    
توجب ح ماو خالف احل م األصـلا فلـييف مـراداو بهـذا اخلـالف . انظـر تفصـيل مـذاهب         

،  5/254، والفتـاوى ااند ـة :    5/127العلما  يف هذه املسالة يف : بدااع الصـنااع :  

ــ  :    ــد ال ــن عب ــد الب ــن احــ  5/265والتمهي ــع الب ، وا مــوع  2/356الب : ، والتفر 

،  546، واإلرشاد البن أبا مولى : ص 1/357، وممين احملتا  :  5/96للنوو  : 

 .  7/418، واحمللى :  6/10،  واإلنصاف:  2/481واآلداب الشرعية البن مفلح: 

، 2/76كشـاف القنـاع   ، و18/12 :(  انظر جمموع فتـاوى شـيخ اإللـالم ابـن تيميـة     1)

 ـال ابـن   ، و(731ص  3  7)جملـة جممـع الفقـه ع   الفقـه الـدولا    وهوما صدر عن جممـع 

هـ( : ))ال اختالف أعلمه يف أن التداو  مبا عدا ال ا من احلجامـة و طـع   520رشد احد )ت

 . 3/466العروق وأخذ الدوا  مباا يف الشر عة غري حمظور(( . املقدمات املمهدات: 

 .125ـ102الطبية للشنقيطا : ص( انظر تفصيل هذه الشروط يف : أح ام احراحة 2)
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وهاتان الطر قتان   عرضهما على بساط البحـث الفقهـا )لـيما التجميـد     

ح(، وذلي من خالل األحباث وال تب والقـرارات ا معيـة، وعـادةو    بعد التلقي

ما  تم عر  ح مها يف معر  بيان ح م التلقيح الصناعا، إذ  رتتـب عليـه   

 ـ عادةو ـ بقا  بعض البو جلات )األجنة( الفااجلة بعد إجرا  التلقيح.

و د تفاوت  أنظار الباحثني حيال جتميد البو جلات بني جميز ومانع، ول ل 

 أ  أدلته وتعليالته املبنية على دوافع هذه التقنية وأضرارها ونتااجها .ر

حيــث اختــار بعــض البــاحثني القــول بــالتحر م ألدلــة وتوجيهــات منهــا         

ــاو مــن اختالطهــا، أو الــتعمال البو جلــات احملفوئــة     االحتيــاط لألنســاب خوف

مـن  ألغرا  حمرمة عند موت الزوجني أو أحدهما، وملا  رتّتب على التجميـد  

كشمل العورات وحبيف احلياة اإلنسانية عن مواصلة منوها، فجلالو عن أن هـذه  

 .(1)التقنية ما تزال يف طور التجربة

يف  -1وهذا هو املفهوم من  رار جممع الفقه الـدولا، حيـث جـا  فيـه: "    

ضو  ما  قق علمياو من إم ـان حفـ  البو جلـات غـري ملقحـة للسـحب منهـا،        

 تصار على العدد املطلـوب للـزرع يف كـل مـرة،     جيب عند تلقيح البو جلات اال

 تفاد او لوجود فااض من البو جلات امللقحة.

إذا حصـل فـااض مـن البو جلـات امللقحـة ـ بـا  وجـه مـن الوجـوه ـ             -2

 .(2)"ترتأ دون عنا ة طبية إىل أن تنتها حياة ذلي الفااض على الوجه الطبيعا

اجـة اـذه التقنيـة، حيـث     ويف املقابل فـإن ا يـز ن  سـتندون إىل وجـود احل    

تسهم يف إجناا عملية التلقـيح الصـناعا بسـبب صـعوبة ت ـرار تنشـيط املبـيض        

                                      
ــد النتشــة:    1) ــة املســتجدة حملم ــيح غــري   1/219(  انظــر: املســاال الطبي ، وأح ــام التلق

 . 2/588الطبيعا لسعد الشو رخ: 

 . 2151ص  3  6ع :(  جملة جممع الفقه2)
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والتخرا  البو جلات يف كل مرة إلجرا  العملية ليما يف حال فشل العمليـات  

السابقة مع التاكيد على إحاطة هذه التقنية بالشروط واالحتياطـات الـيت  ـول    

 .(1)يت ذكرها املانعوندون و وع احملاذ ر الشرعية ال

ــم        ــان ح  ــا جــا  يف لــياق بي ــذا اخلــالف الفقه وجتــدر اإلشــارة إىل أن ه

البو جلات الفااجلة عـن احلاجـة يف التلقـيح الصـناعا، ومل  ـتم عـر  ح ـم        

التجميـــد لألغـــرا  املـــذكورة يف العـــر  الطـــيب املتقـــدم يف هـــذا البحـــث،  

ة املبـيض اـذه   واألصل تساو  ح م جتميد البو جلات أو جتميـد بعـض أنسـج   

األغرا  مع اإلشارة إىل بعض الفروق الطبية بينهما كما تقـدم، ولاشـري إىل   

 ذلي عند تفصيل ح م جتميد أنسجة املبيض.

 ب ـ جتميد بعض أنسجة املبيض:  

 وهذه الطر قة ها حمل هذا البحث، ولياتا تفصيل ح مها إن شا  اهلل.

 احل م الفقها لتجميد بعض أنسجة املبيض:

مل أجد ـ يف حدود اطالعا ـ درالات    (2)نا  بعض اإلشارات املقتجلبةبالتث

فقهية متخصصـة يف هـذا املوضـوع  ولـذلي لـافرت  وجـود اجتـاهني: اجتـاه         

بـالتحر م، واجتـاه بــاحواز، مـع بيــان أدلـة كـل اجتــاه ومنا شـة هــذه األدلـة ثــم        

 ترجيح ما أراه يف هذه املسالة.

                                      
، 531(  انظر: األح ام املتصلة بالعقم واإلجناب ومنع احلمل لسـارة ااـاجر : ص  1)

، وأح ام النـوازل يف اإلجنـاب حملمـد    511بية البشر ة إلمساعيل مرحبا: صوالبنوأ الط

 . 2/593املدحجا: 

ــواب      2) ــاال وجـ ــالم لـ ــع اإللـ ــا  )مو ـ ــع اإلفتـ ــض موا ـ ــرته بعـ ــا نشـ ــي مـ ــن ذلـ (  مـ

islamqa.info          جواباو عن لـاال عـن جتميـد بعـض أنسـجة املبـيض ألغـرا  طبيـة. انظـر )

 /177178https://islamqa.info/arالرابط: 
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ــيال   ــة والتعل ــواردة يف ح ــم  ولــيتم توئيــمل بعــض األدل ت واملنا شــات ال

جتميد البو جلات امللقألحة )األجنة( مع عرضها مبا  نالب املسالة حمـل البحـث،   

 وباهلل التوفيق، ومنه ألتمد العون والتسد د.

 االجتاه األول:  ر م جتميد بعض أنسجة املبيض

 ومن األدلة والتعليالت اليت تا د هذا االجتاه:

ــ 1 نســاب  ألن االحتفــائ بانســجة املبــيض الــيت  أن املنــع فيــه احتيــاط لأل ـ

ــتم الــتخدامها يف       ــبعض، في ــاد  إىل اخــتالط بعجلــها ب ــد   ــو  البو جلــات    ت

التلقــيح مــا  ــاد  إىل اخــتالط األنســاب، وحفــ  النســب مــن الجلــرورات الــيت   

 . (1)جا ت الشر عة حبفظها، والقاعدة أن )در  املفالد أوىل من جلب املصاحل(

ة احملفوئة )ا مدة( ومـا  تو ـه مـن بو جلـات  ـد تعسـتخدم       أن هذه األنسجـ 2

التخداماو حمرماو، كما إذا   التخدامها يف التلقيح بعـد وفـاة املـرأة صـاحبة املبـيض      

 أو التخدم  يف التلقيح مع ما  رجل غري زوجها أو بعد حياته.

ط بشـرو  بان القول باحواز  قّيد جـواز هـذه التقنيـة   هذان الدليالن  و عنا ش

وضوابط كـثرية  قـق األمـن مـن و ـوع هـذه احملـاذ ر، وهـذا  ظهـر مـن خـالل            

 شروط حف  أنسجة املبيض كما لياتا.

 أن هذه التقنية تستلزم كشمل العورة لألجنيب دون حاجة.ـ 3

ــي  ــا ش ذل ــان    و عن ــه ال  عســلألم عــدم وجــود احلاجــة، حيــث لــبق يف بي بان

ضـى السـرطان، و ـد أجـازت     العر  الطيب بيان دوافـع هـذه التقنيـة لـيما ملر    

ا امع الفقهية بعض صور التلقيح الصناعا مع ما فيهـا مـن كشـمل العـورة ملـا      

 فيها من  قيق املصلحة اململبة على مفسدة كشمل العورة.

                                      
ــيوطا :ص (  1) ــاار للســ ــباه والنظــ ــيم :   179األشــ ــن جنــ ــاار البــ ــباه والنظــ ، واألشــ

 .2/985،واملدخل الفقها العام: 99ص
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ــداو  إذا دعــ       ــا  يف النظــر إىل العــورات ملصــلحة الت ــد رخــص الفقه و 

 كشمل العورة.  ألن  قيق هذه املصلحة مقدم على مفسدة (1)احلاجة لذلي

أن هذه التقنية تنطو  علـى ال ـثري مـن املخـاطر واألضـرار  إذ تسـتلزم       ـ 4

التخد ر ال امل وعمل املنظار احراحـا للـبطن، و ـد  رتتـب علـى إعـادة زرع       

ــواع      ــرأة يف بعــض أن ــا الســرطانية إىل جســم امل األنســجة احملفوئــة إعــادة اخلال 

يب، وال جيـوز شـرعاو تعـر ض    السرطان )كاللوكيميا( كما تقدم يف العر  الطـ 

 املرأة اذه املخاطر واألضرار  رد احملافظة على  درتها على اإلجناب.

بان هذه التقنية تتم يف مراكز طبية متقدمـة علـى أ ـد  أطبـا      و عنا ش ذلي 

متخصصــني  بــذلون األلــباب املم نــة مــن أجــل احليلولــة دون و ــوع هــذه         

لطبيـة والعمليـات احراحيـة )كـالتلقيح     املخاطر، علماو بان مجيـع اإلجـرا ات ا  

 قيق اإلجناب مقدمـة   الصناعا( ال ختلو من مجلاعفات حمتملة، ل ن مصلحة

 على هذه األضرار احملتملة.

أن املرأة اليت تعصاب بالسرطان أو أ  مانع طيب  د ثـول دون حـدوث   ـ 5

ألطبـا   احلمل مامورة بالص  والرضا بقجلا  اهلل تعـاىل و ـدره، ومـا  قطـع بـه ا     

                                      
لـرت العـورات   (: "2/165( من ذلي ما جا  يف  واعد األح ام للعز بن عبد السالم )1)

ت وأمجــل العــادات وال لــيما يف النســا    اوهــو مــن أفجلــل املــرو  ،ت واجــب اوالســو

ت، ل نه جيوز للجلرورات واحلاجات.أما احلاجات ف نظر كل واحد من الزوجني األجنبيا

وأمــا الجلــرورات ف قطــع الســلع املهل ــات  ...ونظــر األطبــا  حلاجــة املــداواة...إىل صــاحبه

(: "و باا للطبيـب النظـر   7/101" ، ويف املمين البن  دامة )ومداواة احراحات املتلفات

ا مــن العــورة وغريهــا فإنــه موضــع حاجــة" . وانظــر:  إىل مــا تــدعو احلاجــة إليــه مــن بــدنه 

،وكشـاف  10/299،وا مـوع: 5/285، والتمهيد البن عبد ال : 10/157املبسوط:

 .5/213القناع: 
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مـن عـدم إم انيـة احلمــل بعـد العـال  ال يمــاو  واإلشـعاعا و وهمـا  ــد ال        

ــة       ــة باملخــاطر الطبي ــة حمفوف ــه فــال  عشــرع اــا اإل ــدام علــى تقني  تحقــق، وعلي

 واحملاذ ر الشرعية من أجل أمر حمتمل )حدوث احلمل(.

ــ 6 ــد  ظهــر اــا      ـ ــة، و  ــزال يف طــور البحــث والتجرب ــا ت ــة م أن هــذه التقني

ــدتها املتو عــة، ونســبة جناحهــا ال تتجــاوز    مجلــاعف ــة تفــوق فاا % ، 30ات طبي

وعليه فال جيـوز تعـر ض املـرأة ملخـاطر هـذه التقنيـة مـع أن االحتمـال األغلـب          

 عدم جناحها كما تقدم يف العر  الطيب.

عدم النجاا ال  عين أن املـرأة لـتتعر  ملخـاطر طبيـة، وإمنـا      و عنا ش بان 

يه فإجرا  هذه التقنيـة مفيـد ولـو كانـ  النسـبة       عين عدم حدوث احلمل، وعل

منخفجلــة، فلــو     ــني ثــالث نســا  مــن كــل عشــر مصــابات بالســرطان مــن  

احلمل فهذا جناا  عحسب اذه التقنية ليما مع بذل األلـباب الطبيـة للحيلولـة    

 دون و وع املخاطر واألضرار.

 االجتاه الثانا: جواز جتميد بعض أنسجة املبيض

 والتعليالت اليت تا د هذا االجتاه:ومن األدلة 

أن هذه التقنيـة الطبيـة تنـدر  يف عمـوم النصـوص الدالـة علـى مشـروعية         ـ 1

خيـر  مـن بطونهـا شـراب خمتلـمل ألوانـه فيـه        ﴿التداو  واحراحة كقولـه تعـاىل:   

صلى اهلل عليه ولَلم : )ِلُ ـل  َداٍ  َدَوا   ، فـإذا    ، و ول الرلول(1)﴾شفا  للناس

                                      
يف  ولــه تعــاىل )فيــه شــفا  ))(. ــال القــرطيب : 69( لــورة النحــل ، جــز  مــن اآل ــة )1)

ا ملـن كـره ذلـي مـن ِجَلـة      للناس( دليل على جواز التعام بشرب الدوا  وغري ذلـي خالفـ  

ــا ((     ــور العلم ــرت ا  مجه ــداو  واالل ــى إباحــة الت ــا ... ، وعل ــرطيب:  العلم . تفســري الق

10/138. 
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، فجلالو عن األحاد ث ال ثرية اليت تـدل  (1)َدَوا ع الدَّاِ  َبَرَأ ِبِإذيِن اهلِل َتَعاَلى( ُأِصييَب

 على مشروعية احراحة .

وإذا جـاز التـداو  واحراحـة لعـال  املـر  واالخـتالل الوا ـع فإنـه جيـوز          

لعال  املر  املتو ألـع حصـوله، كمـا يف العـال  ال يمـاو  الـذ   رتّتـب عليـه         

ض وعـدم  يامـه بوئيفتـه يف اإلجنـاب، ف لمـا أدى إىل حفـ  هـذه        اعتالل املبي

الوئيفة )كتقنيـة حفـ  بعـض أنسـجة املبـيض بـالتثليج( فهـو منـدر  يف عمـوم          

 مشروعية التداو  واحراحة الطبية.

بان التـداو  مشـروط بـان   ـون بـامر مبـاا، وهـذه التقنيـة         و نا ش ذلي 

 قدم  يف أدلة االجتاه األول.تشتمل على عدد من احملاذ ر واملفالد اليت ت

وجود احلاجة الطبية الداعية اذه التقنيـة كمـا لـبق يف العـر  الطـيب،      ـ2

حيث تدعو احلاجة لتجميد بعض أنسـجة املبـيض يف بعـض احلـاالت املرضـية،      

حيث ال ل ن للمر جلة أن  مل بـدون هـذا التـدخل الطـيب، كمـا يف حـاالت       

وئيفـــة املبـــيض أو تســـتدعا  الســـرطان وبعـــض األمـــرا  الـــيت تـــاثر علـــى

التئصاله، وحف  النسل وبقاؤه من أهم مقاصد الشر عة، وهذه التقنية  قـق  

 هذا املقصد الشرعا.

هذه احلاجة  قابلها ما يف هذه التقنية من مفالـد وخمـاطر طبيـة    و نا ش بان 

ــذه املفالــد        ــى ارت ــاب ه ــدام عل ــال جيــوز اإل  ــة االجتــاه األول، ف ــا يف أدل كم

 %!!.30لتحقيق أمر مظنون ال تتعدى نسبة جناحه واملخاطر 

أن األصل يف ح م هذه اإلجرا ات الطبية املستجدة اإلباحة، فال  عنتقـل  ـ3

 عنها إال بدليل متيقن.

                                      
( أخرجه مسلم يف صحيحه : كتاب السالم ، باب ل ل دا  دوا  والتحباب التداو  1)

 ( من حد ث جابر بن عبد اهلل رضا اهلل عنهما .2204ر م ) 977: ص
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هذا األصل عارضه من املفالد واملخاطر مـا  وجـب االنتقـال    و نا ش بان 

ز شـق بـدن   منه إىل ح م التحر م، علماو بان األصل حرمة التخد ر وعدم جوا

 املعصوم وجرحه إال ألمر متيقن جييز التباحة احملرم.

وحرمة جسم اإلنسان تقتجلا عـدم املسـاس بـه  ـرا أو  طـع مـا مل   ـن        

خمصوص حباالت الجلـرورة واحلاجـة    األصل لذلي موجب شرعا، ل ن هذا

 (1)املعت ة

)مـا   أن املانعني من هذه التقنية إمنا حرموهـا لـداو للذر عـة، والقاعـدة أن    ـ4

، فمصلحة   ني املـرأة املر جلـة   (2)حرعم لداو للذر عة  باا للمصلحة الراجحة(

من اإلجناب مقدم على  ر م هذه التقنيـة ملـا تفجلـا إليـه مـن مفالـد لـيما إذا        

 قق  القيود املشرتطة للقول باحواز ما  سهم يف عدم  قق هـذه املفالـد مـع    

  قق مصلحة اإلجناب.

وجتميد أجزا  أخرى داخلة يف اإلجناب، حيث أجاز  القياس على حف ـ 5

، كمـا أجـازوا جتميـد    (3)كثري من الفقها  املعاصر ن جتميد النطمل يف بنوأ املـين 

البو جلـــات املخصـــبة الفااجلـــة عـــن احلاجـــة اللـــتخدامها يف عمليـــة التلقـــيح  

 الصناعا لتحقيق مصلحة التنالل كما تقدم.

                                      
، وحاشـــية الدلـــو ا :  4/198، وبـــدااع الصـــنااع:  16/2ســـوط: ( انظـــر : املب1)

،  8/117، واملمين :  2/337، وممين احملتا  : 5/184، وروضة الطالبني:  4/29

 . 4/14وكشاف القناع : 

 .3/427، وزاد املعاد: 3/408إعالم املو عني: ( انظر : 2)

أ املـين( لصـاحل الفـوزان    ، وحبث )إنشا  بنـو 446البنوأ الطبية البشر ة: ص( انظر : 3)

 . 168ص3ع26يف جملة الدرالات اإللالمية  امعة امللي لعود: م
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هـذه األجــزا ، حيـث  ســهم    ويف جتميـد بعــض أنسـجة املبــيض شـبه حبفــ    

 ذلي يف إم انية اإلجناب بعد إعادة هذه األنسجة ا مدة إىل جسم املرأة .

هذا  ول بعض املعاصر ن ، و ـد عارضـهم غريهـم مـن رأى     و عنا ش بان 

عدم جواز حف  النطمل أو البو جلات، علـى أن بينهمـا فر ـاو، فتجميـد بعـض      

من جتميد النطمل والبو جلات، فهو أنسجة املبيض أحدث جتربةو وأكثر خطورةو 

  ياس مع الفارق.

 الرتجيح:

)حفــ  بعــض مــا تقــدم يف العــر  الطــيب واحل ــم الفقهــا اــذه التقنيــة   

، وبـالنظر يف دوافعهـا الطبيـة وأضـرارها املتو عـة ومـا       أنسجة املبيض بـالتثليج( 

ة  رتتب عليها من مصاحل ومفالد  فإنه  ظهر لا أن احل م الفقها اذه التقنيـ 

 ل ن عرضه بالتفصيل التالا:

ــال      أوالو:  ــالتثليج يف حـ ــيض بـ ــجة املبـ ــ  أنسـ ــة حفـ ــتخدام تقنيـ ــرم الـ ثـ

التخدامها ملر جلة أخرى  حيث ختتلط بو جلـات األم املت عـة بـاألم املتلقيـة،     

ويف ذلي اختالط لألنساب، و د جا ت الشر عة بالتاكيـد علـى حفـ  النسـب     

 و ر م ما  فجلا إىل اختالط األنساب.

ن إفجلا  هذه التقنيـة إىل اخـتالط األنسـاب نـادر أو معـدوم  ذلـي       علماو با

أنه لبق يف العر  الطيب أن األنسـجة احملفوئـة تععـاد إىل صـاحبتها، وال تععـاد      

إىل مر جلة أخرى  إذ  رتتب على ذلي رفجلها املناعا من  بل املسـتقبلة اـا،   

ملجلــاعفات الطبيــة فتحتــا  إىل تعــاطا أدو ــة خفــض املناعــة، ويف ذلــي مــن ا  

اخلطرية ما جيعل األطبا  ال  قدمون علـى هـذه اخلطـوة، وإمنـا  ـد  ـتم ذلـي يف        

 حال حف  البو جلات لوحدها، فقد  تم وضعها يف جسم امرأة أخرى.
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ــاو:  يف احلــاالت املرضــية اخلاصــة )كاإلصــابة بالســرطان( الــيت تتطلــب   ثاني

وجود املبيض أو وئيفته  ظهر  عالجاو كيماو او أو إشعاعياو أو جراحياو  اثر على

لا ـ واهلل أعلم ـ جـواز اتبـاع هـذه التقنيـة كطر ـق للمحافظـة علـى  ـدرة املـرأة            

ــود         ــن القي ــق م ــرتة العــال  بشــرط التحق ــا  ف ــد انته ــى اإلجنــاب بع املر جلــة عل

 والجلوابط اليت لرتد الحقاو، وما  ا د هذا االختيار ما  اتا:

ــ 1 وحيــداو للمحافظــة علــى  ــدرة املــرأة   أن هــذه التقنيــة  ــد ت ــون طر قــاو ـ

املر جلة على اإلجناب كمـا تقـدم  حيـث إنهـا تسـتمرق و تـاو  صـرياو  بـل البـد           

بالعال  مقارنةو بتجميد البو جلات، كمـا أنهـا ال  تـا  إىل تنشـيط املبـيض وال      

إىل تلقــيح البو جلــات فتنالــب الفتيــات الصــمريات والنســا  الالتــا ال تتحمــل 

 نشيط املبيض باألدو ة املنشطة.حالتهن الصحية ت

وإذا تعّين  هذه التقنية للمحافظة علـى اإلجنـاب يف هـذه احلـاالت اخلاصـة      

مــا دامــ   (1)فإنهــا جتــوز شــرعاو بنــا   علــى أن )الولــاال اــا أح ــام املقاصــد(  

الوليلة مباحةو، و د تقدم أنها وليلة إىل أمر مقصـود للشـارع وهـو التنالـل،     

ــود والجلــوابط الــيت ت فــل   ف ــان ح مهــا احــواز بشــ  ــبعض القي رط تقييــدها ب

 انف اكها من بعض املفالد واألضرار كما لياتا.

أن غالب أدلة املانعني من هذه التقنية  قوم على مراعاة املفالد اليت  ـد  ـ 2

تفجلا إليها واملخاطر اليت  د ترتتب عليها، وهذا االلتدالل شااع يف النـوازل  

 مبدأ لد الذرااع، وهو أصل شـرعا معتـ ، إال أن  الطبية، و اتا انطال او من 

 الفقها   د  رروا أن الذرااع حبسب إفجلااها للمفالد على أ سام:

 ـ ذرااع تفجلا إىل املفسدة غالباو ، وهذه حمرمة .1

                                      
، والفــروق للقــرايف )الفــرق الثــامن واخلمســون(:  1/53 واعــد األح ــام:  ( انظــر:1)

 .4/553، وإعالم املو عني: 2/32
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ـ ذرااـع تفجلـا إىل املفسـدة أحيانـاو ، ولـييف فيهـا مصـلحة راجحـة علـى          2

 املفسدة، وهذه حمرمة .

فســدة أحيانـاو ، ول ــن فيهـا مصــلحة راجحـة علــى    ــ ذرااــع تفجلـا إىل امل  2

، ول ــن أن  عمثَّــل اــا حبفــ  بعــض أنســجة املبــيض  (1)املفســدة، وهــذه جــاازة

بالتثليج، فهذه التقنية الطبية وإن كان فيـه احتمـال إفجلـااها إىل بعـض املفالـد      

إال أن مصلحة   ـني املر جلـة مـن احلمـل أرجـح  ولـذا فقـد  ـال ابـن القـيم:           

 مل راجحـة  مفسـدة  تجلـمن  أو راجحـة  مصـلحة  به فات  متى الذرااع لد باب"

 . (2)"إليه  لتف 

وإذا كان  املفالد واحملـاذ ر الـيت  عخشـى منهـا تسـتلزم  ـر م هـذه التقنيـة         

بإطالق لداو للذر عة، فإن ذلي ليرتتب عليه إغالق الباب يف وجـه كـثري مـن    

ها إىل بعـض املفالـد، وال   التقنيات واالكتشـافات الطبيـة  ـرد احتمـال إفجلـاا     

خيفى أن كثرياو من مظاهر التقدم الطيب يف العصر احلاضر )كالتلقيح الصـناعا(  

ال تنفي من هذا االحتمال، ومع ذلي الـتقر االجتهـاد الفقهـا علـى جوازهـا      

تمليباو للمصاحل املرتتبة عليها على املفالد اليت  د تفجلـا إليهـا، و ـد تقـدم أن     

عة  باا للمصلحة الراجحة(، وإمنـا تتملـب املصـلحة علـى     )ما حرعم لداو للذر 

لد الذر عة إذا  قق الفقيـه مـن احلاجـة الطبيـة اـذه التقنيـة، واجتهـد يف بيـان         

القيود والشروط اليت  نع إفجلا ها إىل املفالد احملتملة أو املتو ألعـة، ومـع هـذه    

ال  صـح املنـع مـن    القيود  صبح إفجلا  هذه التقنية إىل املفالـد نـادراو، وعليـه فـ    

ــال الشــاطيب يف        ــد   ــذا فق ــادراو  ول ــذ  ال  فجلــا إىل املفســدة إال ن الشــا  ال

                                      
قسيم ، وت6/172انظر تقسيم شيخ اإللالم ابن تيمية للذرااع يف الفتاوى ال  ى:  (1)

 . 3/136ابن القيم يف إعالم املو عني: 

 . 3/165إعالم املو عني:  (2)
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   ـون  مـا  وهـو  :وأماالسـادس معر  تقسيمه للـذرااع وإفجلـااها للمفالـد: "   

ــادراو املفســدة إىل أداؤه ــ  إذا املصــلحة اإلذن،ألن مــن أصــله فهــوعلى  ن  كان

 عـن  عر ـة  مصلحة العادة يف التوجد إذ اعرامها، يف بالندور اعتبار فال غالبة 

 ومل املصـلحة،  غلبـة  الشـرع  جمـار   يف اعت  إمنا الشارع أن إال مجلة  املفسدة

 . (1)"الوجود يف العاد ات جمرى للشرعيات إجرا   املفسدة ندور  عت 

أن عامة ا امع الفقهية واايئات العلمية والفقها  والباحثني على جواز ـ 3

صناعا بني الزوجني  ولذلي ملا  ققـه مـن مصـلحة التنالـل     عملية التلقيح ال

ــودةو      ــا موجــودةو و صــيلها مفق ــيت جــا ت الشــر عة باحملافظــة عليه والت ــاثر ال

 بالولاال الطبية اليت  قق املقاصد الشرعية وتتالفى احملاذ ر واملفالد.

وإذا كان  عملية التلقيح الصناعا تعجرى المرأة صحيحة البـدن غـري أنهـا    

ــالتثليج    ال  ل نهــا اإلجنــاب بــالطرق املعتــادة فــإن تقنيــة حفــ  أنســجة املبــيض ب

ــامرا   ــد  رتّتــب علــى عالجهــا فقــد القــدرة علــى      تعجــرى المــرأة مر جلــة ب

اإلجناب  لذا كان  أوىل بالرتّخص بإجرا  هذه التقنية  حيث إنها  ادرة علـى  

مل بعد انتهـا  العـال    اإلجناب يف احلال، و عراد من هذا اإلجرا    ينها من احل

ال يمــاو  أو اإلشــعاعا، ففــا التلقــيح الصــناعا  صــيل ملصــلحة اإلجنــاب   

املفقودة، ويف هذه التقنية حمافظة على هذه املصلحة املوجودة، واليت  ـد تعفقـد   

 بسبب العال  الجلرور .

فيمــا عــدا احلــاالت املرضــية اخلاصــة الــيت لــبق ذكرهــا يف العــر   ثالثــاو: 

جيوز شرعاو الـتخدام هـذه التقنيـة  ـرد االحتيـاط لجلـمان  ـدرة         الطيب فإنه ال

ــاو مــن أ  عــوار  صــحية أو أحــداث      ــى اإلجنــاب يف املســتقبل خوف ــرأة عل امل

                                      
، وشــرا تنقــيح الفصــول للقــرايف:  2/32، وانظــر: الفــروق: 3/74املوافقــات:  (1)

 .448ص
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طاراة  ذلي أن األصـل عـدم جـواز اإل ـدام علـى هـذه التقنيـات ملـا فيهـا مـن           

التعّر  للمحاذ ر الشرعية واملخاطر الطبية من التخد ر وشق جـز  مـن البـدن    

واالطالع علـى العـورات اململظـة واحتمـال اخـتالط األنسـاب و ـو ذلـي مـع          

حداثة هـذه التقنيـة وعـدم التـيقن مـن آثارهـا ومجلـاعفاتها املسـتقبلية، فـإذا مل          

 وجد عذر طيب موّثق مل جيز اإل دام علـى هـذه التقنيـة  ألن القاعـدة أن )مـا      

 .(1)جاز لعذر بطل بزواله(

 الجلوابط والقيود

جواز حف  بعض أنسجة املبـيض بـالتثليج يف بعـض احلـاالت      تقدم ترجيح

املرضية اخلاصة )كاإلصابة بالسرطان( الـيت  رتتـب علـى عالجهـا فقـد القـدرة       

على اإلجناب، و د تقدم أن املانعني التندوا إىل احتمـال و ـوع هـذه املفالـد،     

إذن ونوِ ش ذلي بتقييد احواز بعدد من الجلوابط الـيت مـن شـانها أن  ـول ـ بـ      

اهلل ـ دون و وع هذه املفالد  لذا فإنه جيب التاكيد علـى  قـق هـذه الجلـوابط      

 والقيود كشرط للجواز.

 ومن أهم هذه الجلوابط:

أن  تعني حف  أنسـجة املبـيض بـالتثليج طر قـاو للمحافظـة علـى وئـاامل        ـ1

املبيض و  ني املر جلة من اإلجناب بعد انتها  العـال ، فـإذا وعِجـد عـال  آخـر      

 ضرراو )كاألدو ة واحراحة( مل جيز اللجو  اذه التقنية.أ ل 

التحقق من أمن و ـوع الجلـرر مـن هـذه التقنيـة علـى املر جلـة عنـد أخـذ          ـ2

األنسجة أو بعد إعادتها  حيث تقدم أن بعض اخلال ا السـرطانية  ـد تعـود إىل    

احسم مع األنسجة املعادة يف بعض حاالت السرطان )كاللوكيميا(  ولذا فـإن  

                                      
،  95، واألشـباه والنظـاار البـن جنـيم : ص     176( األشباه والنظاار للسيوطا : ص1)

 . 1/39ودرر احل ام : 
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لــى الطبيــب أن  تحقــق مــن ذلــي، فــإن و ــع شــي يف ضــرر هــذه التقنيــة مل جيــز    ع

 إجراؤها  ألن حف  النفيف مقدم على حف  النسل و  ني املرأة املر جلة من احلمل.

أن   ون إجرا  هذه التقنية بإذن املرأة صاحبة املبيض أو وليهـا إن كانـ    ـ3

ق املعام أو رأ هم الطيب صمرية لييف اا إذن معت   وذلي أن جمرد رغبة الفر 

لييف م راو إلجرا  هذه التقنيـة، بـل  لـزم أخـذ إذن املر جلـة )أو وليهـا( كسـاار        

 اإلجرا ات الطبية والعمليات احراحية اليت  ععد اإلذن الطيب فيها شرطاو رايساو.

التحقق من نسـبة األنسـجة احملفوئـة لصـاحبتها عـن طر ـق الفحوصـات        ـ4

(، و  ــون هـــذا  DNAجة بالبصــمة الوراثيــة )  الد يقــة كفحــص هــذه األنســـ   

الفحــص عنــد تســلألمها مــن صــاحبتها للتحقــق مــن أنهــا مــاخوذة منهــا، و ععــاد  

الفحص عند إعادتها إليها منعاو للخطا الذ   د  تسبب يف خلط هـذه األنسـجة   

أو تسليم املرأة أنسجة تعود لمريها عن طر ق اخلطا والسهو و قيقاو ملبدأ حفـ   

  تها من االختالط.األنساب ومحا

و تاكد مثل هذا اإلجرا  بالنظر إىل األخطا  الطبية ال ثرية اليت تقع بسـبب  

اخللط بني املرضى أو العينـات، وهـذه األخطـا  هـا السـبب الـذ  دعـا بعـض         

وما  شبهها من ولاال حف  العينات كالنطمل  املعاصر ن إىل  ر م هذه التقنية

 ألنساب.والبو جلات و وها منعاو الختالط ا

و تاكــد الــتخدام هــذا النــوع مــن الفحــص )البصــمة الوراثيــة( لد تــه الــيت 

ــع          ــل م ــد التعام ــر ة عن ــا  البش ــن األخط ــرط الســالمة م ــع بش تصــل حــد القط

 .(1)العينات

                                      
جمليف ا مع الفقها اإللالما التابع للرابطة يف دورته السادلة عشرة: جا  يف  رار  (1)

البصمة الوراثية ها البعنية احينية )نسبة إىل احينات، أ  املورثات( اليت تدل علـى هو ـة   "

كل إنسان بعينه، وأفادت البحوث والدرالـات العلميـة أنهـا مـن الناحيـة العلميـة ولـيلة        
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ومع هذا الجلابط  تاكد منع إعادة األنسجة احملفوئـة إىل امـرأة أخـرى غـري     

نساب احملرم باإلمجاع، وملا املاخوذة منها  ملا  رتتب على ذلي من اختالط األ

 نشا عنه من رفض مناعا  تا  معه املرأة املستقبلة لألنسـجة المر بـة إىل أخـذ    

أدو ة ختفض املناعة وتسبب اا أضراراو طبية كبرية ال جيوز اإل دام عليهـا  ـرد   

 الرغبة يف اإلجناب.

العمل على محا ة م ان حف  هذه األنسجة )بني األنسجة( محا ة ـ5

ددة، و  ون ذلي باختاذ الولاال واالحتياطات اليت  قق احلما ة البشر ة مش

واإلل رتونية لألنسجة احملفوئة حبيث  عجلمن عدم االعتدا  على هذه األنسجة 

أو اختالطها بمريها عمداو أو لهواو مع التاكيد على أن   ون القاامون على 

يف املراكز الطبية املختصة من األطبا  والفنيني والطا م اإلدار   هذه التقنية من

 مب خب ٹٱٹٱُّٱأهل العدالة واخل ة )القوة واألمانة( كما يف  ول اهلل تعاىل 

 .(1) َّ  خت حت جت هب

                                                                                    
ي كله أن نتااج البصمة الوراثية ت اد ت ون  طعية يف إثبات نسبة تبني من ذلة ... تاز بالد 

األوالد إىل الوالد ن أو نفيهم عنهما، ويف إلناد العينة )من الدم أو املين أو اللعاب( اليت 

توجد يف مسرا احلادث إىل صاحبها، فها أ وى ب ثري من القيافة العاد ة )اليت ها إثبات 

بني األصل والفرع(، وأن اخلطا يف البصمة الوراثيـة لـييف    النسب بوجود الشبه احسمانا

" ، وارد ا مــن حيــث هــا، وإمنــا اخلطــا يف احهــد البشــر  أو عوامــل التلــوث و ــو ذلــي  

 .43وانظر: البصمة الوراثية وأثرها على األح ام الفقهية خلليفة ال عيب: ص

)القــوة  نالوصــفا وهــذان(. ــال الســعد : "26لــورة القصــص، جــز  مــن اآل ــة )  (1)

 ال اخللل فإن  غريها أو بإجارة عمال لإلنسان  توىل من كل يف اعتبارهما  نبما واألمانة(
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و قيقاو لذلي فإنـه جيـب أن تقـوم اايئـة السـعود ة للتخصصـات الصـحية        

باإلشراف املباشر علـى هـذه املراكـز الطبيـة ومـنح تـراخيص خاصـة اـا للقيـام          

 لتقنيات مع املتابعة املستمرة ملثل هذه املراكز.مبثل هذه ا

إذا انته  هذه التقنية إىل إجرا  التلقيح الصـناعا بالـتخدام البو جلـات    ـ6

اليت  تو ها األنسجة ا مدة فيجب التحقق مـن تـوفر الشـروط الـيت وضـعتها      

ا امع الفقهية واايئات العلمية حواز التلقيح الصناعا، ومن ذلـي أن   ـون   

لتلقيح بني املرأة صاحبة األنسجة وزوجهـا دون تـدخل أ  عنصـر أجـنيب مـن      ا

بو جلة أو نطفة أو رحم، وعلى أن  ـتم التلقـيح يف ئـل  يـام احليـاة الزوجيـة،       

 فال جيوز إجراؤه بعد الطالق أو بعد وفاة املرأة صاحبة األنسجة احملفوئة.

عـاد األنسـجة إىل   علماو بان التلقيح أمر زااد على حف  األنسجة، فعنـدما تع 

جسم املرأة  د  تم اإلجناب بش ل طبيعـا معتـاد، و ـد   ـون عـن طر ـق التلقـيح        

الصناعا، ومـع ذلـي جيـب التاكيـد علـى هـذا الشـرط  ذلـي أن احلالـة الصـحية           

للمرأة )املصابة بالسرطان مثالو(  د ال تسمح باحلمل، فال جيـوز وضـع اللقيحـة يف    

من اختالط النسب، وه ذا لو توفي  هذه املـرأة  رحم امرأة أخرى ملا  رتتب عليه 

املصابة بالسرطان، فال جيـوز إجـرا  التلقـيح الصـناعا بالـتخدام البو جلـات الـيت        

  تو ها األنسجة املاخوذة منها، ملا يف ذلي من اختالط النسب.

 تنبيه:

ما تقدم من عـر  فقهـا مفصـل هـو ح ـم حفـ  بعـض أنسـجة املبـيض          

االت املرضــية كاملصــابات بالســرطان، حيــث  ــتم  بــالتثليج كعــال  لــبعض احلــ

حف  األنسجة إىل أن  نتها العال  الذ   اثر على  درة املرأة على اإلجنـاب،  

                                                                                    
" تفســري و  مــل ليــتم العــم فــإن باجتماعهمــا وأمــا حــدهما،أ فقــد أو بفقــدهما إال   ــون

 . 614السعد : ص
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ثم تععاد إىل جسـم املـرأة كمـا مجلـى يف العـر  الطـيب، وهـذا احل ـم الفقهـا          

 سر  كذلي علـى طـرق احلفـ  األخـرى للعـال ، كمـا يف جتميـد البو جلـات         

عده، إال أن التقنية اخلاصة حبف  األنسجة تتميز مبيزات خاصة  بل التلقيح أو ب

كما تقدم  لذا جرى الرتكيز عليها يف البحث مع أهمية مراعـاة الفـروق الطبيـة    

 بني الطر قتني )جتميد أنسجة املبيض وجتميد البو جلات(.

 

*      *      * 
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 اخلامتة

 فيما  لا إشارة ألبرز نتااج البحث:

طرق طبية للمحافظة على وئاامل املبيض يف بعض احلـاالت  ـ هناأ عدة 1

املرضية اخلاصة، ومن أهمها جتميد البو جلات امللقألحة أو غـري امللقحـة وجتميـد    

بعض أنسجة املبيض  بل البد  بالعال  الذ   اثر على وئاامل املبيض و ـدرة  

 املرأة على احلمل واإلجناب.

تتميـز بقصـر و ـ  إجرااهـا     ـ تقنيـة حفـ  بعـض أنسـجة املبـيض بـالتثليج       2

ومنالبتها لعدة أنـواع مـن النسـا  الالتـا ال تنالـبهن الطـرق األخـرى، إال أن        

 هذه التقنية تنطو  على بعض املخاطر، وما تزال يف طور البحث والتجر ة.

ـ ختتلمل أنظار الفقها  حيال ح م هذه التقنية، و د ترّجح لدى الباحـث  3

ــبعض احلــاالت املر   ضــية اخلاصــة كاإلصــابة بالســرطان مــع   جوازهــا كعــال  ل

 تقييدها بعدد من الجلوابط اليت ت فل عدم و وع املفالد واألضرار احملتملة.

ـ ثرم إعادة األنسجة احملفوئة إىل غري من أخذت منه ملا فيه مـن اخـتالط   4

 األنساب.

ـ  ثرم إجرا  هذه التقنية  رد االحتياط خوفاو من أ  عوار  صحية أو 5

راة يف املستقبل ملـا يف ذلـي مـن التعـر  للمخـاطر الطبيـة واحملـاذ ر        أحداث طا

 الشرعية دون حاجة معت ة.

 

*      *      * 
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  اامة املراجع

 التفسري : كتب  أوالو 
 )تفسري السعد ( املنان كالم تفسري يف الرمحن ال ر م تيسري

ــ(هــــ1376 ت) الســـعد  عبـــداهلل بـــن ناصـــر بـــن عبـــدالرمحنللشـــيخ  ق: ،  قيـ

 .م 2000- هـ1420 األوىلـ بريوت، الطبعة  الرلالة مالسة، اللوثق معال بن عبدالرمحند.
 احامع ألح ام القرآن :

هــ(، دار ال تــب  671لإلمـام أبـا عبــد اهلل حممـد بــن أمحـد األنصـار  القــرطيب)ت     

 هـ .1373املصر ة ـ القاهرة ، الطبعة الثانية 
 ثانياو : كتب احلد ث وعلومه

 مذ  :لنن الرت

هــــ( ، إشـــراف 279لإلمـــام احلـــاف  أبـــا عيســـى حممـــد ابـــن عيســـى الرتمـــذ  )ت

ومراجعة: فجليلة الشيخ صاحل بن عبد العز ز آل الشيخ ، دار السالم ـ الر ا  ، الطبعة  

 . م2000هـ ـ 1421الثانية 
 لنن أبا داود :

 إشراف ومراجعـة:  هـ( ،275لإلمام أبا داود لليمان بن األشعث السجستانا )ت

فجليلة الشـيخ صـاحل بـن عبـد العز ـز آل الشـيخ ، دار السـالم ـ الر ـا  ، الطبعـة الثانيـة            

 . م2000هـ ـ 1421
 لنن ابن ماجه :

إشــراف ومراجعــة: هـــ( ، 273للحــاف  أبــا عبــد اهلل حممــد بــن  ز ــد القــزو ين )ت 

يـة  فجليلة الشـيخ صـاحل بـن عبـد العز ـز آل الشـيخ ، دار السـالم ـ الر ـا  ، الطبعـة الثان          

 . م2000هـ ـ 1421
 : أبا داودصحيح لنن 

للشــيخ حممــد ناصــر الــد ن األلبــانا ، بإشــراف : زهــري الشــاو ش ، م تــب الرتبيــة   
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 هـ .1409العربا لدول اخلليج ، امل تب اإللالما ـ بريوت ، الطبعة األوىل 
 صحيح مسلم :

إشـراف   هــ( ، 261لإلمام أبا احلسني مسلم بـن احلجَّـا  القشـري  النيسـابور  )ت    

ومراجعة: فجليلة الشيخ صاحل بن عبد العز ز آل الشيخ ، دار السالم ـ الر ا  ، الطبعة  

 . م2000هـ  ـ 1421الثانية 
 امُلسيَتدَرأ على الصحيحني :

ــد اهلل احلــ    ــن عب ــد اهلل حممــد ب ــا عب هـــ(، 405اكم النيســابور )تلإلمــام احلــاف  أب

هـ( 748محد بن عثمان الذهيب )ت: )التلخيص( للحاف  مشيف الد ن حممد بن أوبذ له

ــق، ــة، مصــطفىعبدالقادرعطا:   قي ــريوت – دارال تبالعلمي  – 1411الطبعــةاألوىل، ب

 م.1990
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل :

هــ( ، وبهامشـه :   241لإلمام أبا عبـد اهلل أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل الشـيبانا )ت       

 ادر ـ بريوت .)منتخب كنر العمال يف لنن األ وال واألفعال( ، دار ص
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل :

هــ( ، أشـرف علـى    241لإلمام أبا عبد اهلل أمحد بن حممـد بـن حنبـل الشـيبانا )ت    

 م .1999هـ ـ 1420 قيقه : الشيخ شعيب األرناوط ، مالسة الرلالة ، الطبعة الثانية 
 ثالثاو : كتب أصول الفقه و واعده

 األشباه والنظاار :

 تب هـ ( ، دار ال970 ن بن إبراهيم املعروف بابن نعَجيم احلنفا )تللعالمة ز ن الد

 م .1980هـ ـ 1400العلمية ـ بريوت 
 األشباه والنظاار يف  واعد وفروع فقه الشافعية :

هـ( ،  قيـق: حممـد   911لإلمام جالل الد ن عبد الرمحن بن أبا ب ر السيوطا )ت

 م .1993هـ ـ 1414ـ بريوت ، الطبعة الثانية املعتصم باهلل البمداد  ، دار ال تاب العربي
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 إعالم املو عني عن رب العاملني :

، هــ(  751لإلمام مشيف الـد ن حممـد بـن أبـا ب ـر املعـروف بـابن  ـيم احوز ـة )ت         

هــ ـ   1388تقد م وتعليق : طه عبد الرؤوف لعد ، م تبة ال ليات األزهر ة ـ القاهرة ،  

 . م 1968
 :ام درر احل ام شرا جملة األح 

لعلا حيدر ، تعر ب : احملاما فهما احلسـيين ، دار عـامل ال تـب ـ الر ـا  ، دار      

 م .2003هـ ـ 1423احيل ـ بريوت ، طبعة خاصة 
 شرا تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول :

هـ( ،  قيق : طـه عبـد   684لشهاب الد ن أبا العباس أمحد بن إدر يف القرايف )ت

 هـ .1393لف ر ـ بريوت ، م تبة ال ليات األزهر ة ، الطبعة األوىل الرؤوف لعد، دار ا
 الفروق املسمَّى )أنوار ال وق يف أنوا  الفروق( :

هــ( ، ومعـه حاشـية )إدرار    684لإلمام شهاب الد ن أمحـد بـن إدر ـيف القـرايف )ت    

هــ( ، وبهـامش ال تـابني : )تهـذ ب     723الشروق على أنـوا  الفـروق( البـن الشـاط )ت    

 هـ( ، دار املعرفة ـ بريوت .1367روق( حملمد علا حسني املال ا )تالف
 :  واعد األح ام يف مصاحل األنام

 هـ( ، دار ال تب العلمية ـ بريوت.660)ت لعز الد ن عبد العز ز بن عبد السالم السلما
 ( :احد د ثوبه يف اإللالما الفقه) العام الفقها املدخل

 . ـبريوت الف ر دار ،الزر ا أمحد بن مصطفى للدكتور
 املوافقات يف أصول الشر عة :

:   قيـق هـ( ، 790ألبا إلحاق إبراهيم بن مولى اللخما المرناطا الشاطيب )ت

 . م1997هـ ـ 1417اخل  ، الطبعة األوىل ـ  بن عفان، دار ا مشهور حسن آل للمان
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 رابعاو: كتب الفقه
 أـ الفقه احلنفا :

 شرااع :بدااع الصنااع يف ترتيب ال

هـ( ، دار ال تاب العربا ـ 587لعال  الد ن أبا ب ر بن مسعود ال الانا احلنفا )ت

 م .1982هـ ـ 1402بريوت ، الطبعة الثانية 
 الفتاوى ااند ة :

هــ ـ   1411للعالمة الشيخ نظام الد ن ومجاعة من علما  ااند ، دار الف ر ـ بريوت  

 م .1991
 املبسوط:

 ، دار املعرفة ـ بريوت . هـ( 490د السرخسا )تلشميف الد ن حممد بن أمح
 ب ـ الفقه املال ا :

 التفر ع :

هـــ( ، 378ألبـا القالـم عبيـد اهلل بـن احلسـني بـن احلسـن بـن احـاَلب البصـر  )ت          

درالة و قيق : د.حسني بن لامل الدهمانا ، دار المرب اإللـالما ـ بـريوت ، الطبعـة     

 م .1987هـ ـ 1408األوىل 
 ا يف املوَطا من املعانا واأللانيد :التمهيد مل

هــ(  463لإلمام احلاف  أبا عمر  ولمل بن عبد اهلل بن حممد بن عبد ال  النََّمِر  )ت

وزارة عمـوم األو ـاف    ، ،  قيق : مصطفى أمحد العلو  ، وحممد عبد ال بري الب ر 

 هـ .1387والشاون اإللالمية ـ املمرب 
 ري :حاشية الدلو ا على الشرا ال ب

  قيق: حممد عليش ، دار الف ر ـ بريوت .هـ( ، 1230حملمد بن عرفة الدلو ا )ت
ــرعيات         ــام الش ــن األح  ــة م ــوم املدّون ــته رل ــا ا تجل ــان م ــدات لبي ــّدمات املمه املق

 : والتحصيالت احمل مات ألمهات مساالها املش الت



 

 
313 

 الشرعيةجملة العلوم 

 هـ1440 واخلمسون شوال الثالث العدد

 
 

حجـا ،   ( ،  قيـق : د.حممـد  520ألبا الوليد حممد بن رشـد القـرطيب املـال ا )ت   

بعنا ة : عبد اهلل بن إبراهيم األنصار  ، دار المرب اإللالما ـ بـريوت ، الطبعـة األوىل    

 م1988هـ ـ 1408
   ـ الفقه الشافعا :

 روضة الطالبني وعمدة املفتني :

هـ( ، إشراف : زهـري الشـاو ش ،   676لإلمام أبا زكر َّا ثيى بن شرف النوو  )ت

 م .1985هـ ـ 1405بعة الثانية امل تب اإللالما ـ بريوت ، الط
 ا موع شرا املهذَّب :

مع ت ملة تقا الد ن علا بن هـ( ، 676لإلمام أبا زكر َّا ثيى بن شرف النوو )ت

 دار الف ر ـ بريوت.هـ( ،  756عبد ال ايف السب ا )ت
 ممين احملتا  إىل معرفة معانا ألفائ املنها  :

، مع تعليقات للشيخ جوبلا بن إبراهيم هـ( 977للشيخ حممد اخلطيب الشربيين )ت

 الشافعا ، دار الف ر ـ بريوت .
 د ـ الفقه احلنبلا :

 : اآلداب الشرعية

 قيـق :  هــ(،  763لإلمام مشيف الـد ن املقدلـا أبـا عبـد اهلل حممـد بـن مفلـح )ت       

هــ ـ   1421 ثالثـة ـ بـريوت ، الطبعـة ال    مالسة الرلـالة ،  شعيب األرناوط ، وعمر القيَّام

 م .2000
 :  اإلرشاد إىل لبيل الرشاد

هــ( ،  قيـق :   428)ت للشر مل حممد بن أمحد بن حممد بـن أبـا مولـى ااـامشا    

هــ ـ   1419، الطبعـة األوىل   الرلـالة ـ بـريوت   ، م تبـة   د.عبد اهلل بن عبـد احملسـن الرتكـا   

 م .1998
 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف :
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هــ( ، مطبـوع   885ان بـن أمحـد املـرداو  )ت   لعال  الد ن أبا احلسن علا بن لليم

 مع املقنع والشرا ال بري )انظر : املقنع( .
 كشاف القناع عن منت اإل ناع :

 قيق : هـالل  هـ( ، 1051للشيخ العالمة منصور بن  ونيف بن إدر يف البهوتا )ت

 .هـ 1402ـ بريوت مصيلحا ومصطفى هالل ، دار الف ر 
 املمين :

اهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن  دامــة املقدلــا احلنبلــا         لإلمــام موفــق الــد ن عبــد   

هـ( ،  قيق : د.عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكا ود.عبد الفتاا احللو ، دار هجـر  620)ت

 م .1992هـ ـ 1412ـ القاهرة ، الطبعة الثانية 

 هـ ـ الفقه الظاهر  :

 احمللى :

 قيق : حنة إحيا  هـ( ، 456لإلمام أبا حممد علا بن أمحد بن لعيد بن حزم )ت

 الرتاث العربا يف دار اآلفاق احد دة ، دار اآلفاق احد دة ـ بريوت .
 او: كتب المر ب واللمة واملعاجمخامس

 القاموس احمليط :

هــ( ،  قيـق : م تـب    817للعالمة جمـد الـد ن حممـد بـن  عقـوب الفريوزآبـاد  )ت      

هـ ـ  1419 سادلةريوت ، الطبعة ال قيق الرتاث يف مالسة الرلالة ، مالسة الرلالة ـ ب 

 م .1998
 همع ااوامع شرا مجع احوامع:

: عبـد  ،  قيـق هــ( 911لإلمام جالل الد ن عبد الرمحن بن أبا ب ـر السـيوطا )ت  

 .مصر –امل تبة التوفيقية ، احلميد هنداو 

 او: ال تب واألحباث العامةدللا
 أح ام التلقيح غري الطبيعا )أطفال األنابيب(:
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ور لعد بن عبد العز ز الشو رخ، دار كنـوز إشـبيليا ـ الر ـا ، الطبعـة األوىل      للدكت

 م .2009هـ ـ 1430
 أح ام احراحة الطبية واآلثار املرتّتبة عليها :

للدكتور حممد بن حممد املختار الشـنقيطا ، م تبـة الصـحابة ـ جـدة ، الطبعـة الثانيـة        

 م1994هـ ـ 1415
 اب ومنع احلمل يف الفقه اإللالما :األح ام املتصلة بالعقم واإلجن

للـدكتورة لـارة شـايف ااـاجر  ، دار البشـاار اإللـالمية ـ بـريوت ، الطبعـة األوىل          

 م .2007هـ ـ 1428
 أح ام النوازل يف اإلجناب:

للــدكتور حممــد بــن هااــل املــدحجا، دار كنــوز إشــبيليا ـ الر ــا ، الطبعــة األوىل       

 م .2011هـ ـ 1432
 ..درالة فقهيةإنشا  بنوأ املين

حبث للـدكتور صـاحل بـن حممـد الفـوزان ـ جملـة الدرالـات اإللـالمية ـ جامعـة امللـي             

 لعود ـ الر ا .
 البصمة الوراثية وأثرها على األح ام الفقهية:

 م .2004للدكتور خليفة ال عيب، دار احامعة احد دة ـ االل ندر ة 
 البنوأ الطبية البشر ة وأح امها الفقهية:

 هـ .1429إمساعيل مرحبا، دار ابن احوز  ـ الدمام ، الطبعة األوىل  للدكتور
 زاد املعاد يف هد  خري العباد:

هــ( ،  قيـق :   751لشميف الد ن أبا عبد اهلل حممد بن أبا ب ر بن  يم احوز ة )ت

شـعيب األرنـاوط وعبـد القـادر األرنـاوط ، مالسـة الرلـالة ـ بـريوت ، الطبعـة األوىل           

 م .1996هـ ـ 1417
 الفتاوى ال  ى:
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،  قيــق: هــ( 728لشـيخ اإللـالم أمحـد بـن احللـيم بــن عبـد السـالم بـن تيميـة )ت         

 هـ .1386حسنني حممد خملوف، دار املعرفة ـ بريوت ، الطبعة األوىل 
 املساال الطبية املستجدة يف ضو  الشر عة اإللالمية:

لــة احل مــة ـ    إصــدارات جم للــدكتور حممــد بــن عبــد احــواد النتشــة، ضــمن للســلة  

 م .2001هـ ـ 1422، الطبعة األوىل بر طانيا
 جملة جممع الفقه اإللالما التابع ملنظمة املا ر اإللالما :

 عن منظمة املا ر اإللالما ـ جدة .
 جمموع فتاوى شيخ اإللالم أمحد بن تيمية :

هـــ(، مجــع 728لشــيخ اإللــالم أمحــد بــن احللــيم بــن عبــد الســالم بــن تيميــة )ت   

ب: عبد الرمحن بن حممد بن  الم وابنه حممد ، جممَّع امللي فهد لطباعة املصحمل وترتي

الشـر مل ـ املد نـة املنـورة ،  ـ  إشـراف وزارة الشـاون اإللـالمية واألو ـاف والـدعوة           

 م .1995هـ ـ 1416واإلرشاد باململ ة العربية السعود ة ، عام 
 (islamqa.com):        ةمو ع )اإللالم لاال وجواب( على الشب ة اإلل رتوني

 لابعاو: املراجع الطبية )مر مة حسب أر ام اإلحالة يف العر  الطيب(

1- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ,Fertility 

SparingTreatments in Gynaecological Cancers , Scientific Impact Paper ,No.35, 

February2013  .  

 (2013ألمرا  النسا  والتوليد ـ لندن ) ف ا ر  ال لية املل ية

2- The American College Of Obstetricians and Gynecologists, 

Committeeopinion : Gynecologic Concerns in Children and Adolescents With 

Cancer ,Number 607, August 2014  .  

 م(2014 ال لية األمر  ية ألمرا  النسا  والتوليد )أغسطيف

3- Richard A.Anderson,W. Hamish B. Wallace, and Evelyn E.Telfer . 
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Ovarian Tissue Cryopreservation (OTC) 

 

 

Prof. Saleh Ibn Mohamed Alfawzan  

Department of Islamic Studies - College of Education 

King Saud University  

 

 

Abstract: 

1-There are many medical methods to maintain the ovary functionality in 

excellent condition, especially for some pathological cases. 

The most important medical method is freezing the fertilized unfertilized 

eggs and (Cytulas and Oosperms), furthermore the freezing of some ovarian 

tissues prior to the commencement of the therapy or treatment that can impact 

negatively the ovary functionality and the woman capacity of pregnancy and 

child-bearing 

2- The favorite technique of ovarian issues conservation by Cryogenic 

technology (deep frostbite) can be characterized by its restrict procedural time 

and its compatibility with several types of women who are incompatible with 

other techniques, but this technique involves some risks, as it still under research 

and investigation stage. 

3-Islamic jurists and scholars have a different vision with regard to a 

judgment of such technique, and the researcher revealed that the admissibility of 

these technique use is outweighed for the treatment of some sick cases as cases 

with cancer disease on the condition that its use must be restricted to some rules 

of control which can guarantee no occurrence of damages and potential harms. 

4-it is prohibited that the and archived tissues return to another woman to 

avoid any turbatio sanguinis. 

5- It is prohibited that anybody conducts such technique or procedure only 

for precaution because of fear of any bad health conditions or emergency 

occurrence in the future, as the technique can exposure the woman to medical 

risks and legal difficulties without any need to fulfill it. 
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 يف مباحث اللغات ودالالت األلفاظ األقوال األصولية ألبي متام البصري املالكي

 هـ415 كان حيًا عام
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 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  - ةية الشريعلك  - الفقه قسم أصول

                                                                   هـ1440/ 5/ 2 تاريخ قبول البحث:              هـ 1439/ 2/ 29تاريخ تقديم البحث: 

 

 

 ملخص الدراسة:

هذا البحث يهدف إىل مجع آراء أبي متام البصري يف املسائل األصوللة،  ببةواأ أتل و     

 على ما ذهب إلة .

بو  علمواء املوذهب املوالاكي       ألبي متام اكبريةال العلمة، اكاة،بقد كشف البحث عن امل

بتب  مون الو ا البحوث اسو   ا     بلذلك ُعّد من  كبار علماء املدرس، املالاكة، يف بغدات  

الشخصة، العلمة، ألبي متام؛ إذ مل ياكن تابعًا للمذهب املالاكي يف كل موا ذهوب إلةو   بول     

 الالف املذهب يف مسائل م عدتة بناء على ما ظهر ل  من الدلةل.

هووذا البحووث يف متهةوود ي توومن ال عريووف بووربي متووام البصووري   وو  أتبع وو  بقوود لعلوو  

 بثماةة، مطالب ت تمن آرائ  األصللة، يف مباحث اللغات بتالالت األلفاظ.

 الاكلمات املف احة، للملضلع: أبل متام  أصللة،  تالالت  لغات.
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 املقدمة:

والصالة والسالم على أشرف األنبيـا  واملرلـلني،   احلمد هلل رب العاملني، 

 كثريًا، أما بعد: نبينا حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وللم تسليمًا

إن درالة أصول أحد األعـالم اـا أهميـة ع معرآـة آراأـه وأدلتـه، وتـ داد        

ه الكبرية داخل مذهبـه القهيـ ،   تلك األهمية حينما يكون ذلك الَعَلم له مكانت

ومن هنا أمجعت الع م على مجع آرا  عامل مـن علمـا  أصـول القهـه، آو ـع      

اختياري على عامل له مكانته العلمية ع عصره، وبني علمـا  مذهبـه املـالك ،    

 وهو أبو متام البصري.

: ليكون البحث متعلهًا جبمع األ وال األصولية ألب  متـام  حدود املوضوع

ع مباحــث اللتــاال ودااال األلقــاب، ولــبر اا تصــار علــى هــذه   البصــري

املباحـــث: أن األ ـــوال األصـــولية ألبـــ  متـــام كـــثرية و لـــت   ـــل  املباحـــث 

ــة       ــا  إ  رلــالة علمي ــه آييــا عت ــان أدلت ــوال وبي األصــولية، ومجــع هــذه األ 

أمثال  متخصصة، آكان الرأي اا تصار على هذه املباحث، حبسر ما تهتضيه

 البحث اليت  طابعيا اإلجياز.هذا 

 :أهمية املوضوع وألباب اختياره

( أن أبا متام البصري من علما  املالكيـة املتهـدمني، آهـد عـاآ ع آواخـر      1

الهرن الرابع وبداية الهرن اخلامس، وله مكانته الكبرية اليت  علته معدودًا مـن  

 كبار املدرلة العرا ية املالكية.

 علـم القهـه وأصـوله، وتلـك املؤلقـاال مل تصـل       ( أبو متام له مؤلقـاال ع 2

إلينا، وإمنا بهيت أ واله وتر يحاته مبثوثة ع كتر القهه وكتر أصـول القهـه،   

 مما يدل على أهمية مجع آراأه ومعرآة أدلته ع املساأل األصولية.

ــع         ــا : مج ــا العلم ــنهل ا ــيت ص ــنليهل ال ــد الت ــن مهاص ــرر أن م ــن املته وم
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 حث مجع ملا تقرق من أ وال أب  متام البصري وأدلته.، وع هذا الب(1)املتقرق

 ( املكانة العلمية الكبرية ألب  متام واليت يكشهل عنيا أمران:3

ــا متــام البصــري    -أ  ــه واتبــاع الــدليل، حيــث إن أب االــتهالل ع آراأ

واآهـه ع مسـاأل أخـر، وخـالهل      خالهل املذهر املالك  ع عدد مـن املسـاأل و  

واآهيم ع مساأل أخر، بل خـالهل   و ك ومتهدمييمحمهه  أصحاب اإلمام مال

،ولـذلك  (2)الـدليل  مجيور أهـل العلـم ع بعـمل املسـاأل داآعـه ع ذلـك اتبـاع       

 .(3)وصهل بننه كان حاذ ًا باألصول

أن عــددًا مــن ا ههــني مــن علمــا  املــذهر املــالك  و ريهــم اهتمــوا  -ب

، (4)هــ( 422بـذكر أ والـه ونهواتـه، ومـن هؤا :الهاضـ  عبـدالوهاب )ال:      

ــال )ال:  ــن بل ــدال: )ال: (5)هـــ(449واب ــن عب ــو الوليــد  (6)هـــ(463،واب ،وأب

                                      
 .38انظر:  واعد التحديث من آنون مصللح احلديث للحالق ص( 1)

 .947، 2/733، 472، 339، 1/333انظر على لبيل املثال: إحكام القصول للبا   ( 2)

 .7/76انظر: ترتير املدارك للهاض  عياض ( 3)

هــ(، إمـام   362هو: أبو حممد عبد الوهاب بن عل  بن نصـر البتـدادي، ولـد لـنة )    ( 4)

املالكية بالعراق، برع ع القهه واألصول، وكان ثهة حجة عابدًا زاهدًا، انتيت إليه رأالة 

النصـرة ملــذهر إمـام دار ااجــرةة.   املـذهر ع زمانــه، مـن آثــاره: ةاإلآـادةة وةالــتلهنية وة   

 . 1/154، شجرة النور ال كية ملخلوف 2/26انظر: الديبا  املذهر ابن آرحون 

هو: أبو احلسن عل  بـن خلـهل بـن عبـدامللك الهـرطع، املعـروف بـابن بلـال وابـن           (5)

اللجــام، كــان عاملــًا حســن الضــب  لــه عنايــة كــبرية باحلــديث. مــن آثــاره: شــر  صــحيح   

 .4/285، األعالم لل ركل  21/56انظر: الواع بالوآياال للصقدي البخاري. 

ــنة           (6) ــد ل ــدال:، ول ــابن عب ــروف ب ــرطع املع ــداهلل اله ــن عب ــهل ب ــر يول ــو عم ــو: أب ه

هـ(، حاآظ املترب، وصاحر التصانيهل القاأهة، تبحر ع كثري مـن العلـوم وأثـ     368)
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 ، و ريهم.(2)هـ(633،والهراع )ال:(1)هـ(474البا   )ال:

 :الدرالاال السابهة

بعد البحث والسؤال مل أ هل على أي درالة عنيت جبمع أ ـوال  أبـ  متـام    

 ته.البصري، مما يعل  أهمية جلمع أ وال هذا العلم ومعرآة أدل

 :خلة البحث

تتكون خلة هذا البحـث مـن مهدمـة ومتييـد وةانيـة مباحـث وخامتـة علـى         

 النحو التال :

وألـباب   تهأهميحـدود املوضـوع،و   ، وتتضـمن: ااآتتـا ، وبيـان   املهدمة

 اختياره، والدرالاال السابهة، وخلة البحث، ومنيج حبثه.

 : التعريهل بنب  متام البصري.التمييد

إذا جتردال  مهتضى صيتة )اآعل(أب  متام البصري ع :  ول املبحث األول

 عن الهراأن.

                                                                                    
تيعابة،و ةاالـتذكارة. انظـر:   عليه ع إمامتـه و اللتـه. مـن آثـاره: ةالتمييـدة، و ةاالـ      

 .18/153، لري  أعالم النبال  للذهع 458طبهاال الشاآعيني ابن كثري ص

هــ(، كـان آهييـا أصـوليا     403هو: أبو الوليد لليمان بن خلهل البا  ، ولـد لـنة )  ( 1)

حاآظــا متهنــا، يقيمصــنعة احلــديث ور الــه، مــن آثــاره: املنتهــى، وإحكــام القصــول،    

، شـجرة النــور ال كيــة ملخلــوف  18/535لــري أعـالم النــبال  للــذهع  واإلشـارة. انظــر:  

1/178. 

هــ(، إمـام املالكيـة ع    626هو: أبو العبـا  أدـد بـن إدريـس الهـراع، ولـد لـنة )       ( 2)

زمانه، برع ع كثري من العلوم، وصنهل املصنقاال الناآعة، من آثـاره: الـذخرية، وشـر     

ــديبا  املــذهر ابــ   ــة  1/236ن آرحــون تنهــيح القصــول. انظــر: ال ــور ال كي ، شــجرة الن

 .1/270ملخلوف 
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 صيتة األمر الواردة بعد احلظر. :  ول أب  متام البصري عاملبحث الثان 

 ا تضا  األمر املللق اجملرد التكرار. :  ول أب  متام البصري عاملبحث الثالث

 لق بشرط أو صقة التكرار.ا تضا  األمر املع  ول أب  متام البصري ع :املبحث الرابع

 العموم هل له صيتة خاصة به؟ :  ول أب  متام البصري عاملبحث اخلامس

العام بعد التخصـي  هـل هـو      ول أب  متام البصري ع :املبحث الساد 

 حهيهة أو جماز؟

 ختصي  عموم الهرآن خب: اآلحاد.  ول أب  متام البصري ع :املبحث السابع

 إثباال اللتة بالهيا .   متام البصري ع ول أب :املبحث الثامن

 : وآييا أهم نتاأج البحث.اخلامتة

 :منيج البحث اخلاص

ممـا ا شـك آيـه أن أمثـال هـذه البحـوط الـيت طابعيـا اإلجيـاز اـا طريهتيــا           

اخلاصة بيا، ومن هنا كان هذا البحث ي عنى جبمع أ ـوال أبـ  متـام وأدلتـه دون     

وبنـا  عليـه آسـيكون مـنيج البحـث اخلـاص        التولع ع حبث املساأل اخلالآية،

 على النحو التال :

 باملسنلة حمل البحث بشكل مو  . .بيان املراد1

 .ذكر ول أب  متام ع املسنلة.2

.إن كان أبو متام  د خالهل املذهر املالك  أو حمههـ  املـذهر أو مجيـور    3

 أهل العلم آإن  أشري إ  ذلك.

 .ذكر أ وال أهل العلم ع املسنلة.4

.إن كان  ول أب  متام را حًا آنكتق  بذكر أبرز أدلته، وإن كان مر وحًا 5

 نا شت أدلته.

اذكر أدلة أب  متام اليت أوردها من نهل  وله ع املسنلة، آإن مل يورد لـه   .6
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 أدلة آإن  أذكر  أدلة من واآهه من أهل العلم.

هـه مـن أهلـم    وإن كـان ملـن واآ  -.إن ذ كر له ثالثـة أدلـة آن ـل اكتقيـت بيـا      7

 ، وإن ذ كر له أكثر من ثالثة أدلة  اكتقيت بثالثة منيا.-العلم أدلة أخرى

 :لعاما منيج البحث

 االتهرا  التام ملصادر املوضوع ومرا عه. .1

 ااعتماد على املصادر األصيلة. .2

 ع و نصوص العلما  وآراأيم لكتبيم مباشرة إا أن تعذر ذلك. .3

 آلية والم السورة.ع و اآلياال الهرآنية ببيان ر م ا .4

ختريج األحاديث الواردة ع صلر البحث، وذكر ما  الـه أهـل العلـم     .5

 آييا إن مل تكن واردة ع الصحيحني أو أحدهما.

ــا  -ترمجــة األعــالم الــواردة أيفــابهم ع صــلر البحــث    .6 عــدا األنبي

مــع مراعــاة ااختصــار  ــري املخــل، وتتضــمن  -والصــحابة واألأمــة األربعــة

ــر بعــمل مصــادر      الرتمجــة: الــم ا  ــم ذك ــم مصــنقاته، ث ــم، ونســبه، وأه لعل

 أما تاريخ وآاة العلم آتذكر ع املنت عند ورود ايفه. ترمجته.

وع اخلتــام: آــإن  ا أدعــ  اإلصــابة ع كــل مــا  لــت وعملــت، بــل أ ــر    

ــق اهلل        ــن توآي ــو م ــذا العمــل صــواب آي ــإن يكــن ع ه        بالهصــور والتهصــري، آ

من اخللن آيو من نقسـ  ومـن الشـيلان، وألـتتقر      وآضله، وما آيه  -تعا  -

 اهلل الكريم وأتوب إليه.

 

*      *      * 
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 التمييد

 التعريهل بنب  متام البصري

علــى الــر م مــن املكانــة العلميــة الكــبرية ألبــ  متــام البصــري لــدى آهيــا     

 ري أنه مل عظ برتمجة واآية ع كتـر الرتا ـم    - كما ليتضح احهًا -املالكية 

اليت اهتمت برتا م علمـا  املـذهر املـالك ، أو الـيت اعتنـت برتا ـم العلمـا         

 على اختالف مذاهبيم القهيية.

إن هذا ااخت ال ع كتر الرتا م لرتمجـة هـذا العلـم ا يهلـل مـن مكانتـه       

العلميــة الــيت تشــيد بيــا آرابه القهييــة واألصــولية، ويشــيد بيــا كبــار علمــا     

 املالكية وحمههوهم.

أن عدم ااهتمام بذكر ترمجة واآية اذا العلم ا بد أن يكون له  وا شك

ألبابه اليت أدال لذلك، ولعل منيـا: أن أبـا متـام البصـري ريـامل يكـن معتنيـًا        

بإ امة الدرو  العلمية وحلهاال العلم، اليت جتعل طالب العلم  ـريبني منـه،   

 ولذلك مل أ د عند أحد ممن تر م له أي ذكر لتالمذته.

 ًا يكن آلعل  ألل  الضو  ع هذا التمييد على ش   من ترمجة هذا العلم.وأي 

هو: عل  بـن حممـد بـن أدـد البصـري، املكنـى بـنب  متـام، ويهـال: أبـو           

 .(1)التمام

أما مولده آلم تشر كتر الرتا م إ  تاريخ ومكان مولده، لكن من املؤكد 

ااجـري، ويـدل علـى    أنه عاآ ع أواخر الهرن الرابع وبدايـة الهـرن اخلـامس    

 ذلك ما ينت :

                                      
ــاض     ( 1) ــدارك للهاضــ  عي ــر امل ــر: ترتي ــون    7/76انظ ــن آرح ــذهر اب ــديبا  امل ، ال

 .2/861لهالم لعد  مجيرة ترا م القهيا  املالكية، 2/100
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، ومـن  (1)هــ( 375أنه تتلمـذ علـى أبـ  بكـر األبيـري املتـوآى لـنة )        -1

 هـ.375املؤكد أنه تتلمذ عليه  بل نياية عام 

لنلت الشيخ أبا إلحاق الشريازي ببتداد عن  ول  أن أبا متام  ال: ة-2

قهه، ومـا جيـوز   القهيا : إنه لنة وآضيلة ونقل وهيئة، آهال: هذه عامية ع ال

 .(2)ةأن يهال: إا آرض ا  ري

ع  (3)هــ( 476ومهتضى هذا الهول أنه التهى بـنب  إلـحاق الشـريازي )ال:   

 .(4)هـ(415بتداد، والشيخ أبو إلحاق إمنا دخل بتداد عام )

( بسنواال، وتـوع  ـه375ومهتضى ما لبق أن أبا متام ولد  لعا  بل عام )

 هـ(. 415 لعا بعد عام )

نسـبته إلييـا،    لى الظن أنه ولد ع البصرة، ونشن بيا، يؤيد ذلـك ويتلر ع

  ري أنه يستننس بيا. - وإن مل تكن  اطعة-وهذه الهرينة 

                                      
هـ(، إمـام املالكيـة ع و تـه،    289هو: أبو بكر حممد بن عبداهلل األبيري، ولد لنة ) (1)

أأمة الهـرآن والعـارآني بو ـوه الهـرا ة، بـرع ع كـثري مـن العلـوم، وانتشـر عنـه            كان أحد

مذهر اإلمام مالك ع بتداد.من آثاره: إمجـاع أهـل املدينـة، والـرد علـى امل نـ . انظـر:        

 .2/206، الديبا  املذهر ابن آرحون 6/183ترتير املدارك للهاض  عياض 

مــن األصــوليني، انظــر: البحــر ا ــي    حكــاه عنــه ابــن العربــ  علــى مــا نهلــه عــدد  ( 2)

 .2/984، التحبري شر  التحرير للمرداوي 1/379لل ركش  

هــ(، كـان   393هو: أبو إلحاق إبراهيم بن عل  بن يولهل الشـريازي، ولـد لـنة )   ( 3)

علمًا ع القهه واألصول واخلالف واجلدل، يضرب بـه املثـل ع القصـاحة واملنـابرة، مـن      

، لري أعـالم النـبال    427. انظر: طبهاال الشاآعيني ابن كثري  صآثاره: اللمع والتبصرة

 .18/458للذهع 

 .1/51، األعالم لل ركل  18/453انظر: لري أعالم النبال  للذهع ( 4)
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والذي يبدو أنه انتهل من البصرة إ  بتدادحيث تتلمذ آييا علـى أبـ  بكـر    

هـ( الذي التوطن بتداد وبيا توع، بل إن أبا متـام ع ـد  مـن    375األبيري )ال:

 .(1)لكية بتداد مما يدل على أنه التهر آيياكبار ما

ــه         ــًا بالقه ــد النظــر، حســن الكــالم، عامل ــام البصــري  ي ــو مت ــان أب ــد ك و 

، وا  رابة ع كونه ميتما بنصول القهه آهد نشن ع مدرلة بتـداد،  (2)وأصوله

ــالك  ةبالتولــع ع       ــة مــدار  املــذهر امل ــازال تلــك املدرلــة عــن بهي ــد امت و 

ر األخرى واالتقادة منيا آظير اهتمـاميم بعلـم  أصـول    ااطالع على املذاه

القهه واعتنوا بإبراز الهواعد األصولية، بينما كانت بهية املدار  تيتم باجلانر 

 .(3)القهي ة

إن اجلانر األصـول  لـدى أبـ  متـام كـان بـارزا بشـكل واضـح مـن خـالل           

 أمرين:

 اهتمامه بالتنليهل ع علم أصول القهه. -1

شــارة إليــه مــن أن أبــا متــام خــالهل ع مســاأل متعــددة    مــا لــبهت اإل -2

املذهر املالك  وانقـرد بـرأي لـالهل، وخـالهل أيضـا متهـدم  علمـا  املـذهر         

، ممـا يـدل   (4)املالك  وكبارهم، بل إن له آرا  خـالهل آييـا مجيـور أهـل العلـم     

 على التهالله بالنظر، وعدم تهيده باملذهر، بل اتباع الدليل والعمل به.

ل علــى املكانــة العلميــة الكــبرية ألبــ  متــام اهتمامــه بعلــم اخلــالف   وممــا يــد

والتــنليهل آيــه، واهتمامــه بــذلك نــابع مــن املدرلــة الــيت نشــن بيــا، حيــث إن    

                                      
 .1/50انظر: ترتير املدارك ( 1)

 انظر: املصدر السابق، املوضع نقسه.( 2)

 .1/490كتور ديد حلمر املدرلة املالكية العرا ية النشنة واملمي اال للد(3)

 من هذا البحث.  2انظر: ص( 4)
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املدرلة العرا ية اعتنـت ببحـث مسـاأل اخلـالف، وتناولـت املسـاأل الـيت و ـع         

 يـا  آييا اخلالف بني اإلمام مالك و ريه من األأمة، مع نهمل حجج املخـالقني 

 .(1)يواآق مذهر اإلمام مالك

 -علــى عــادة علمــا  املدرلــة العرا يــة املالكيــة  -و ــد كــان ألبــ  متــام  

، و ـد كشـهل صـاحر )منـاهج التحصـيل( عـن       (2)اهتمام يدونة اإلمام مالـك 

ــال: ة     ــة آه ــة ع التعامــل مــع املدون ــنيج علمــا  املدرلــة العرا ي آااصــلال  م

لا ، وبنوا علييا آصول املذهر باألدلـة  العرا  :  علوا مساأل املدونة كاأل

الكتـاب بتصـحيح الروايـاال، ومنا شـة األلقـاب،       والهيا ، ومل يعر وا على

اجلـدليني، وأهـل النظـر    برلـم  ودأبيم الهصد إ  إآراد املساأل وحترير الداأل 

 .(3)ةمن األصوليني

أهـل  إن املكانة العلمية الكـبرية الـيت حظـ  بيـا أبـو متـام  علـت كـثريًا مـن          

العلم من املالكية و ريهم ييتمـون بـذكر آراأـه القهييـة واألصـولية، وتقصـياًل       

لذلك: آإن أبا متام كانت له آرابه القهيية واألصـولية، باإلضـاآة إ  مـا ينهلـه     

عن اإلمام مالك أو عن أأمة املالكية، و د نهلـت عنـه تلـك اآلرا  والنهـواال     

ومن علمـا  حمههـني اـم مكـانتيم     ع كتر احلديث والقهه واألصول و ريها، 

 الكبرية ع املذهر املالك  و ريه، ومن هؤا :

(أبــــو حممــــد الهاضــــ  عبــــدالوهاب بــــن علــــ  بــــن نصــــر البتــــدادي   1

 .(4)هـ(، آهد نهل عنه ع عيون املساأل422)ال:

                                      
انظر: التحهيق ع مساأل أصول القهه اليت اختلهل آييا النهـل عـن اإلمـام مالـك بـن      ( 1)

 .  33أنس ص

 .2/163انظر: مناهج التحصيل للر را   ( 2)

 . 1/38مناهج التحصيل للر را   ( 3)

 .94ض  عبدالوهاب صانظر على لبيل املثال: عيون املساأل للها (4)
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(أبــو احلســن علــ  بــن خلــهل بــن عبــدامللك، املعــروف بــابن بلــال،          2

 .(1)يح البخاريهـ(، آهد نهل عنه ع شرحه لصح449)ال:

هـ(، نهل عنه ع كتـاب  463( أبو عمر يولهل بن عبداهلل الهرطع )ال:3

 .(2)االتذكار

هــ( ، آهـد نهـل عنـه ع     474(أبو الوليد لليمان بن خلـهل البـا   )ال:  4

 .(3)كتابيه إحكام القصول، واإلشارة

، (4)هـ(478( أبو احلسن عل  بن حممد الربع ، املعروف باللخم  )ال:5

 .(5)ع كتابه التبصرة نهل عنه

، نهل عنه ع إيضا  (6)هـ(536( أبو عبداهلل حممد بن عل  املازري )ال:6

 .(7)ا صول

                                      
 .361، 10/345انظر على لبيل املثال: شر  صحيح البخاري ابن بلال ( 1)

 .3/265انظر: االتذكار ( 2)

 .72، اإلشارة للبا   ص339، 1/325انظر على لبيل املثال: إحكام القصول للبا   ( 3)

رأـيس   هو: أبو احلسن عل  بن حممـد الربعـ  املعـروف بـاللخم ، إمـام حـاآظ كـان       ( 4)

، 8/109القهيا  ع و ته، من آثاره: التبصـرة. انظـر: ترتيـر املـدارك للهاضـ  عيـاض       

 .1/173شجرة النور ال كية ملخلوف 

 .4/1796انظر: التبصرة للخم  ( 5)

ــد لــنة )    ( 6) ــد اهلل حممــد بــن علــ  التميمــ  املــاَزري، ول ــو عب ــه 453هــو: أب هـــ( ، آهي

ركًا ع كـثري مـن العلـوم، حتـى  يـل بلـ  رتبـة        أصول ، كان متكلمًا بصريًا باحلـديث مشـا  

اا تياد.، من آثاره: إيضا  ا صول واملعلم بقواأد مسلم.انظر: الديبا  املـذهر ابـن   

 .2/26، القتح املبني للمرا   2/250آرحون 

 .151انظر: إيضا  ا صول للمازري ص( 7)
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، نهـل عنـه   (1)(ـهـ 633أبو احلسن عل  بن لعيد الر را   )ال: بعـد   (7

 .(2)ع مناهج التحصيل ع مواضع متعددة

ــراع )ال:   8 ــس اله ــن إدري ــا  أدــد ب ــو العب ــه ع  633( أب هـــ(، نهــل عن

 .(3)الذخرية

ــن       9 ــابن امللهــ ــروف بــ ــاآع  املعــ ــ  الشــ ــن علــ ــر بــ ــ  عمــ ــو حقــ ( أبــ

 .(5)، نهل عنه ع كتابه التوضيح ع مواضع متعددة(4)هـ(804)ال:

 .(6)و ريهم

هـ( يعد املصـدر الـرأيس آلرا  أبـ  متـام     474 ري أنا أبا الوليد البا   )ال:

ــه تلكــاآلرا  ع كتابيــه إحكــا        ــوليةأل ألنــه أكثــر مــن نهــل عن م القصــول األص

 واإلشارة.

 :(7)آهد أشارال املصادر اليت بني أيدينا إ  بعضيا وه  أمامؤلقاته

                                      
من علما  املالكية، من آثـاره:   هو: أبو احلسن عل  بن لعيد الر را  ، كان آهييًا حاآظًا( 1)

 .1/12مناهج التحصيل شر  به املدونة. انظر ترمجته ع مهدمة حمهق مناهج التحصيل 

 .3/292، 2/163انظر على لبيل املثال: مناهج التحصيل ( 2)

 .4/125انظر: الذخرية ( 3)

لـنة  هو: أبو حق  عمر بن عل  األنصاري الشاآع ، املعروف بـابن امللهـن، ولـد    ( 4)

ــاره: إكمــال تيــذير      723) ــاريخ الر ــال، مــن آث ــًا باحلــديث والقهــه وت هـــ(، كــان عامل

، 5/302الكمال، و التذكرة ع علوم احلديث. انظر: طبهاال الشاآعية الك:ى للسـبك   

 .5/75األعالم لل ركل  

 .87، 33/74انظر على لبيل املثال: التوضيح لشر  اجلامع الصحيح ( 5)

 .1/144ال املستنبلة انظر: التنبييا( 6)

ــاض      (7) ــدارك للهاضــ  عي ــر امل ــر: ترتي ــون    7/76انظ ــن آرح ــذهر اب ــديبا  امل ، ال
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 كتاب ع أصول القهه. -1

 كتاب كبري ع اخلالف.-2

 نكت األدلة وهو كتاب لتصر ع اخلالف. -3

ومل تـذكر املصـادر الــم كتابـه ع أصـول القهــه، وا الـم كتابـه الكــبري ع       

لـه كتابـًا ع القهـه أيضـًا، وإن مل تشـر كتـر الرتا ـم        اخلالف، والذي يبدو أن 

 .(1)إ  ذلك  ري أنه يدرك من خالل نهول بعمل آهيا  املالكية عنه

 وهذه الكتر مل تصل إلينا، مما يدل على أهمية مجع آرا  هذا اإلمام.

وآيما يتعلق بوآاتـه آـإن املصـادر مل تـبني تـاريخ وآاتـه،  ـري أنـه تـبني مـن           

هـ(، والذي يبـدو أنـه مل يعمـر بعـد هـذا      415ه كان حيًا عام )خالل ما لبق أن

العـرا يني،   (3)أصـحاب أبـ  بكـر    : ة(2)التاريخ طوياًل،  ا  ع ترتيـر املـدارك  

 ة. تتابعوا بعد موته، آلم تلل أعمارهم بعد

 

 

*      *      * 

 

 

 

 

                                                                                    
2/100. 

 .3/222، مناهج التحصيل ابن امللهن 4/1516انظر: التبصرة للخم  ( 1)

(2 )6/188. 

 يع : األبيري.( 3)
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 املبحث األول

 الهراأنإذا جتردال عن  مهتضى صيتة )اآعل( ول أب  متام البصري ع 

املهصود بيذه املسنلة: أنه إذا وردال صـيتة األمـر جمـردة عـن الهـراأن آيـل       

 حتمل على الو وب، أو الندب، أو اإلباحة، أو  ري ذلك؟

 : ول أب  متام البصري ع املسنلة

ذهر أبو متام البصري إ  أن صيتة األمر اجملـردة عـن الهـراأن حتمـل علـى      

 بهرينـة تـدل علـى ذلـك، آـإذا وردال      الو وب، وا تصرف عنـه إ   ـريه إا  

 رينة تدل على الندب أو على  ـريه دلـت صـيتة األمـر علـى مـا دلـت عليـه         

 .(1)الهرينة

 :أ وال العلما  ع املسنلة

اختلهل األصوليون ع مهتضى صيتة )اآعل( إذا جتردال عن الهـراأن علـى   

 :(2)أ وال أشيرها

 الهول األول: مهتضى صيتة )اآعل( الو وب.

، (3)إ  هذا الهول مجيـور األصـوليني، آهـد  ـال بـه: أكثـر احلنقيـة       ذهر 

ــة  ــر املالكيـ ــاآعية (4)وأكثـ ــر الشـ ــة (5)، وأكثـ ــر احلنابلـ ــذهر  (6)، وأكثـ ــو مـ ، وهـ

 .(7)الظاهرية

                                      
 .1/325انظر: إحكام القصول للبا   ( 1)

، 2/660ع املسنلة، انظر: أصول القهه ابن مقلح  للو وف على أ وال األصوليني( 2)

 .5/2202، التحبري شر  التحرير للمرداوي 2/22اإلبيا  للسبك  

 .57، خالصة األآكار ابن  للوبتا ص1/18انظر: أصول السرخس  ( 3)

 .3/17، حتقة املسؤول للرهون  1/325انظر: إحكام القصول للبا   ( 4)

 .2/144، اإلحكام ع أصول األحكام لآلمدي 28ص انظر: التبصرة للشريازي( 5)

 .2/365، شر  لتصر الروضة لللوع 1/224انظر: العدة ألب  يعلى ( 6)

 .3/372(انظر: اإلحكام ابن ح م 7)
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 الهول الثان : مهتضى صيتة )اآعل( الندب.

، ون ســر إ  (2)، وبعــمل الشــاآعية(1)ذهــر إ  هــذا الهــول بعــمل املالكيــة

 .(3)أكثر املعت لة

 الهول الثالث: مهتضى صيتة )اآعل( اإلباحة.

 .(4)ن سر هذا الهول إ  بعمل املالكية

 :أدلة  ول أب  متام البصري

 للهول الذي ذهر إليه أبو متام عدد من األدلة من أبرزها:

ــا :  1 ــه تعـــ ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      چ (  ولـــ

 .[63النور:]چڳ  ڳ  

ا  حذر من لالقـة األمـر، وتوعـد بالعهـاب علـى      و ه الدالة: أن اهلل تع

 .(5)املخالقة، وا يكون ذلك إا على ترك وا ر، آدل أن األمر للو وب

ــا : 2 ــه تعــــ  چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب   يب  جتچ (  ولــــ

 .[49-48املرلالال:]

و ه الدالة: أن اهلل تعا  ذميم على تركيم امتثال األمر، ولو كان األمر 

 .(6)ملا ذميم على ترك اامتثاللتري الو وب 

على و وب امتثال أوامـر اهلل تعـا  وأوامـر الـنع      ( إمجاع الصحابة 3

 (7)دون لؤال عن دالة تلك األوامر. 

                                      
 .202انظر: إيضا  ا صول للمازري ص( 1)

 .1/171انظر: شر  اللمع للشريازي ( 2)

 .3/289انظر: البحر ا ي  لل ركش  ( 3)

 .1/108انظر: كشهل األلرار لعال  الدين البخاري  (4)

 .2/146، اإلحكام ع أصول األحكام لآلمدي 1/325انظر: إحكام القصول للبا   ( 5)

 .1/249انظر: إرشاد القحول للشوكان  ( 6)

، التحصــيل مــن ا صــول لســرا  الــدين 1/556انظــر: روضــة النــاطر ابــن  دامــة ( 7)
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 لثان املبحث ا

  ول أب  متام البصري ع صيتة األمر الواردة بعد احلظر

ني، وكـان  املهصود بيذه املسنلة: أنه إذا ورد أمر من الشارع بقعل ش   مع

ذلك األمر مسبو ا حبظر من الشارع عن ذلك القعل، آيل يكون األمـر الـوارد   

 بعد احلظر داًا على و وب ذلك القعل، أو ا؟

 : ول أب  متام البصري ع املسنلة

ذهــر أبــو متــام البصــري إ  أن صــيتة األمــر الــواردة بعــد احلظــر تقيــد          

ا متام يـرى أن صـيتة األمـر اجملـردة     ، و د تبني ع املبحث السابق أن أب(1)اإلباحة

، وهذا يدل على أنه يرى أن صـيتة األمـر بعـد    (2)عن الهراأن تهتض  الو وب

 احلظر ليست صيتة جمردة، كما ليتبني ع لياق أدلته.

 .(3)و د خالهل أبو متام ع هذه املسنلة متهدم  مذهر اإلمام مالك

 :أ وال العلما  ع املسنلة

هتضى صيتة األمر الـواردة بعـد حظـر علـى أ ـوال      اختلهل األصوليون ع م

 أشيرها ما ينت :

 الهول األول: صيتة األمر الواردة بعد احلظر تهتض  اإلباحة.

ــك )ال:   ــام مال ــار بعــمل  (4)(ـهــ179هــذا الهــول ن ســر لام ، وهــو  اختي

                                                                                    
 .1/251ول ، إرشاد القح1/280األرموي 

 .1/333انظر: إحكام القصول للبا   ( 1)

 من هذا البحث. 11انظر: ص ( 2)

 .3/56، حتقة املسؤول للرهون  139انظر: شر  تنهيح القصول للهراع ص( 3)

 .2/704انظر: أصول القهه ابن مقلح ( 4)
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، واختـاره بعـمل   (2)(ـهـ 204،و ال به اإلمام الشاآع  )ال:(1)متنخري املالكية

، واختـاره مـن أصـحابه أبـو     (4)(هـ241لامام أدد )ال: ، ون سر(3)أصحابه

 .(6)هـ(885، واملرداوي)ال:(5)(هـ458يعلى )ال:

                                      
، التوضــيح ع شــر  التنهــيح للشــيخ حلولــو  3/56انظــر: حتقــة املســؤول للرهــون  ( 1)

1/353. 

 .3/303، البحر ا ي  لل ركش  2/44انظر: اإلبيا  للسبك  ( 2)

 .38نسبه إلييم الشريازي ع التبصرة ص( 3)

رواية صـا   ( أن اإلمام أدد ن  عليه ع 1/256ذكر الهاض  أبو يعلى ع العدة )( 4)

ٹ  ٹ  ڤ  چ ]،2املاأـدة: [چٴۇ  ۋ  ۋچ وعبد اهلل ع  ولـه تعـا :  

]، و ال ةأكثر من يفعنا: إن شا  آعل، وإن شا  مل 10معة:اجل[چڤ  ڤ  ڤ      

 .يقعل، كننيم ذهبوا على أنه ليس بوا ر، وليس هما على باهرهماة

( بنن هذه الرواية باهرها أن اإلمام يهول بالو وب، 17وتعهبه ابن تيمية ع املسودة )ص

 وإمنا عدل عن ذلك ع هذه املواضع خبصوصيا.

 .1/256صول القهه ألب  يعلى انظر: العدة ع أ( 5)

هــ(، شـيخ احلنابلـة،    380وأبو يعلى هو: حممد بن احلسني القرا  البتـدادي، ولـد لـنة )   

انتيت إليه اإلمامة ع القهه واألصول، كان ذا عبادة وتيجد، من آثاره: العدة والكقايـة.  

 .2/354، املنيج األدد للعليم  627انظر: منا ر اإلمام أدد ابن اجلوزي ص

 .5/2245انظر: التحبري شر  التحرير للمرداوي ( 6)

هــ( ،  انتيـت إليـه رأالـة     817واملرداوي هو: أبو احلسن عل  بن املرداوي ، ولد لـنة ) 

املذهر احلنبل  ع زمنه، كان متهنًا مشاركًا ع آنون كثرية، مـن آثـاره : حتريـر املنهـول ع     

ف. انظــر: الــدر املنضــد للعليمــ   أصــول القهــه واإلنصــاف ع معرآــة الــرا ح مــن اخلــال  

 .3/53، القتح املبني للمرا    2/682
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 الهول الثان : صيتة األمر الواردة بعد احلظر تهتض  الو وب.

ــة احلنقيــة     ــول عام ــذا اله ــر إ  ه ــدم  املالكيــة (1)ذه ، واختيــار (2)، ومته

 .(4)، و ال به بعمل الشاآعية(3)(ـه474البا   )ال:

الهول الثالث: صيتة األمر الواردة بعـد احلظـر ترآـع احلظـر ويعـود احلكـم       

 إ  ما كان عليه  بل احلظر.

، وهـو اختيـار شـيخ اإللـالم ابـن      (5)ذهر إ  هـذا الهـول بعـمل الشـاآعية    

 .(6)(ـه728تيمية )ال:

 :أدلة  ول أب  متام البصري

احلظـر تقيـد    من أدلة أبـ  متـام البصـري علـى أن صـيتة األمـر الـواردة بعـد        

 اإلباحة:

( أن الظاهر من األمر الوارد بعد حظـر أنـه لرآـع احلـر  وإباحـة القعـل،       1

يدل على ذلك أن السيد لو  ال لعبده: ا تشرب ع هذا اإلنـا ، ثـم  ـال لـه،     

                                      
 .1/307، التهرير والتحبري ابن أمري حا  1/19انظر: أصول السرخس  ( 1)

 .3/56، حتقة املسؤول للرهون  139انظر: شر  تنهيح القصول للهراع ص(2)

  .1/333انظر: إحكام القصول للبا   ( 3)

 .3/302، البحر ا ي  لل ركش  38لشريازي صانظر: التبصرة ل( 4)

 .3/306انظر: البحر ا ي  لل ركش  ( 5)

 .18املسودة آلل تيمية ص( 6)

وابــن تيميــة هــو: أبــو العبــا  أدــد بــن عبــد احللــيم احلرانــ  ثــم الدمشــه ، ولــد لــنة   

هـ(، شيخ اإللالم، وعلم األعالم، برع ع الكثري مـن العلـوم حتـى آـاق أ رانـه،      661)

بلتت شيرته اآلآاق، امتحن وأوذي مراال عديدة.من آثاره: العهيدة الوالـلية ونهـمل   و

 .2/134، القتح املبني للمرا    2/476املنلق و ريها. انظر : الدر املنض د للعليم  
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ــا  بــل          ــك اإلن ــرب ع ذل ــوب الش ــك داًا علــى و  ــن ذل ــه، مل يك ــرب آي اش

 .(1)إباحته

 ونو ش من و يني:

يا ذ كر بل الظاهر من اللقظ اإلجيابأل ألن اللقظ موضـوع   أ. عدم التسليم

لاجياب، ومتى آيمت اإلباحة آإمنا تقيم لو ـود  رينـة، وإذا عـدمت الهرينـة     

 .(2)تعني دل اللقظ على األصل

ب. أن األمر الوارد يعد نالخًا للحظر السابق، والنسخ  ـد يكـون بإجيـاب    

 .(3)على األصل وهو الو وب أو بإباحة، وإذا كان حمتماًل اما آيحمل

 .(4)( أن تهدم احلظر  رينة عمل معيا األمر على اإلباحة2

ونو ش: بنن تهـدم احلظـر لـو كـان  رينـة دالـة علـى اإلباحـة الـتحال أن          

 .(5)ينت  معيا  ري اإلباحة

 

*      *      * 

 

 

                                      
 .1/335، إحكام القصول للبا   39انظر: التبصرة للشريازي ص( 1)

ــا     ( 2) ــة ا1/335انظــر: إحكــام القصــول للب ــدي   ، نياي ــدين اان لوصــول لصــق  ال

 .2/514، رآع النهاب للر را   3/920

 .1/335انظر: إحكام القصول للبا   ( 3)

ــا     ( 4) ــدي   1/333انظــر: إحكــام القصــول للب ــدين اان ــة الوصــول لصــق  ال ، نياي

3/915. 

 .-املوضع السابق -انظر: إحكام القصول للبا  ( 5)



 

 
343 

 الشرعيةجملة العلوم 

 هـ1440 واخلمسون شوال الثالث العدد

 
 

 لثالثاملبحث ا

 كراراجملرد الت  ول أب  متام البصري ع ا تضا  األمر املللق

، وجمـردًا  (1)املهصود بيذه املسنلة: أنه إذا ورد أمر وكان ذلـك األمـر مللهـاً   

عن الهرينة الدالة على تكرار آعل املنمور به، أو آعلـه مـرة واحـدة، آيـل يـدل      

ذلك األمر اجملرد على أن املللوب تكرار القعل املـنمور بـه أو يكقـ  اإلتيـان بـه      

 مرة واحدة؟

 :املسنلة ول أب  متام البصري ع 

واجملـرد عـن الهـراأن ا يهتضـ       ذهر أبو متام البصري إ  أن األمر املللـق 

هــ( : ةاألمـر اجملـرد ا يهتضـ      474تكرار  آعل املنمور بـه،  ـال البـا   )ال:   

التكرار ع  ول عامة أصحابنا، وحكاه الهاض  أبو حممد عن مالك، وبـه  ـال   

 .(2)أبو متامة

 :أ وال العلما  ع املسنلة

تلهل األصوليون ع األمر املللق واجملرد عن الهراأن هل يهتض  التكـرار  اخ

 أو ا؟ على أ ول أشيرها  وان:

 الهول األول: األمر املللق واجملرد عن الهراأن ا يهتض  التكرار.

، وهـو  ـول   (4)، و ال بـه عامـة املالكيـة   (3)ذهر إ  هذا الهول أكثر احلنقية

                                      
 بشرط أو صقة. املراد باإلطالق هنا: أا يكون معلهًا( 1)

 .1/335إحكام القصول للبا   ( 2)

، كشـهل  1/20، أصول السرخس  1/135انظر: القصول ع األصول للجصاص ( 3)

 .1/123األلرار لعال  الدين البخاري 

 .3/26، حتقة املسؤول للرهون  1/235انظر: إحكام القصول للبا   ( 4)
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 .  (3)، اختارها بعمل احلنابلة(2)اإلمام أدد، ورواية عن (1)أكثر الشاآعية

 واجملرد عن الهراأن يهتض  التكرار. الهول الثان : األمر املللق

، و ـال  (5)، وهو اختيار بعـمل املالكيـة  (4)ن سر هذا الهول إ  اإلمام مالك

، اختارهـــا أكثـــر (7)، وهـــو روايـــة عـــن اإلمـــام أدـــد(6)بـــه بعـــمل الشـــاآعية

 (8)أصحابه.

 :متام البصري أدلة  ول أب 

( أن  ول الهاأـل: ةصـلي يـاآالنة أمـري، بينمـا  ولـه: )صـلى آـالن( خـ:          1

عنه، ثم إن من املتهرر أن  ول ةصلى آالنة ا يهتض  التكـرار آكـذلك احلـال    

 .(9)ع  ول ةصلية

( أن من حلهل ليقعلن كذا ب ر  بقعل ذلك الش   مـرة واحـدة، ومـن  ـال     2

أكثر مـن طلهـة واحـدة، ولـو كـان األمـر مهتضـيًا        لوكيله طلق امرأت   مل ميلك 

 .(10)للتكرار ملا ب ر  احلالهل بقعل مرة واحدة، ولكان للوكيل أن يللق ثالثًا

                                      
 .1/298،التلخي  للجوي  41انظر: التبصرة للشريازي ص (1)

 .5/2213انظر: التحبري شر  التحرير للمرداوي ( 2)

 .5/2213، التحبري شر  التحرير للمرداوي 1/565انظر: روضة النابر ابن  دامة ( 3)

 .130انظر: شر  تنهيح القصول للهراع ص( 4)

 .1/336انظر: إحكام القصول للبا   ( 5)

 .41انظر: التبصرة للشريازي ص( 6)

 .2/545ح ابن عهيل انظر: الواض( 7)

 .5/2211، التحبري شر  التحرير للمرداوي 2/545انظر: الواضح ابن عهيل (8)

 .1/188، التمييد ألب  اخللاب 1/336انظر: إحكام القصول للبا   ( 9)

 .42، التبصرة للشريازي ص-املوضع السابق–انظر: إحكام القصول للبا   ( 10)
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 لرابعاملبحث ا

  ول أب  متام البصري ع ا تضا  األمر املعلق بشرط أوصقة التكرار

أو املهصود بيذه املسنلة: أنه إذا ورد أمـر وكـان ذلـك األمـر معلهـًا بشـرط        

صقة كهوام: إذا  ا ال هند آنكرميا، آيل يهتض  ذلك تكـرار آعـل املـنمور    

 به بتكرار الشرط أو ا؟

وينبت  أن يعلم أن مـن  ـال بـنن األمـر املللـق يهتضـ  التكـرار آإنـه يهـول          

بذلك هنا من باب أو ، وإمنا و ع اخلالف هنا بني الهاألني بنن صيتة األمـر ا  

 .(1)تدل على التكرار

حكى عدد من األصوليني ااتقـاق علـى أن مـا ع لـق بـه املـنمور بـه إن        و د 

 .  (2)ثبت كونه علة آإن القعل يتكرر بتكرره، وإا آيو حمل اخلالف ع املسنلة

 : ول أب  متام البصري ع املسنلة

ذهر أبو متام البصـري إ  أن األمـر إذا علـق بشـرط أو صـقة آإنـه يهتضـ         

هــ( :  474رط أو تلك الصقة،  ال البا   )ال:تكرار القعل بتكرار ذلك الش

ةإذا علـــق األمـــر بشـــرط أو صـــقة آإنـــه ا يهتضـــ  تكـــرار القعـــل بتكـــرار         

الصــقة...و ال أبــو متــام وحممــد ومجاعــة مــن أصــحاب الشــاآع : يهتضــ          

 .(3)التكرارة

 

                                      
ــدي   ( 1) ــر: اإلحكـــام لآلمـ ــر ليصـــقيان    ،  ب2/161انظـ ، أثـــر 2/37يـــان املختصـ

 .224ااختالف ع دالة األمر للتكرار أو املرة الواحدة للعهل ص

ــن الســاعات   2/161انظــر: اإلحكــام لآلمــدي  ( 2) ــديع النظــام اب ، حتقــة 1/400، ب

 .30-3/29املسؤول للرهون  

 .1/339إحكام القصول للبا   ( 3)



 

 

346 
 هـ415كان حياً عام   ع مباحث اللتاال ودااال األلقاب البصري املالك األ وال األصولية ألب  متام 

 عيسى بن حممد العويس د.

 

 :أ وال العلما  ع املسنلة

 الهول األول: األمر املعلق بشرط أو صقة ا يهتض  التكرار.

، واختيــار بعــمل  (2)، و ــول بعــمل املالكيــة  (1)ذا هــو مــذهر احلنقيــة  هــ

 .(3)الشاآعية

 الهول الثان : األمر املعلق بشرط أو صقة يهتض  التكرار.

، وهـو اختيـار   (5)، وكـثري مـن املالكيـة   (4)ذهر إ  هذا الهول بعمل احلنقية

 .(6)بعمل الشاآعية

 :أدلة  ول أب  متام البصري

وهـ  معلهـة علـى     الم اهلل تعا  وكالم رلوله ( أنه وردال أوامر ع ك1

شــروط أو صــقاال، و ــد تكــررال بتكــرر تلــك الشــروط أو الصــقاال، كهولــه  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ تعــــــا :

ــدة:[چڀ  ڀ   ــق بشــرط أو صــقة      ،]6املاأ ــر املعل ــى أن األم ــك عل ــدل ذل آ

 .(7)يهتض  التكرار

                                      
 .1/123ار لعال  الدين البخاري ، كشهل األلر1/21انظر: أصول السرخس  ( 1)

 .131، شر  تنهيح القصول ص1/339انظر: إحكام القصول للبا   ( 2)

، نيايــة الوصــول 2/161، اإلحكــام لآلمــدي 1/310انظــر: التلخــي  للجــوي  ( 3)

 .3/943لصق  الدين ااندي 

 .1/351اه ، تيسري التحرير ألمري بادش1/122انظر: كشهل األلرار لعال  الدين البخاري ( 4)

 .131نهل ذلك الهاض  عبدالوهاب على ما حكاه الهراع ع شر  تنهيح القصول ص( 5)

 .47انظر: التبصرة للشريازي ص( 6)

ــا     ( 7) ــدي   1/340انظــر: إحكــام القصــول للب ــدين اان ــة الوصــول لصــق  ال ، نياي

3/943. 
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 :(1)نو ش االتدال من و يني

ر معــارض بــنوامر وردال ع الشــرع معلهــة علــى شــرط ومل  أن مــا ذكــ-أ

 تهتمل التكرار كاألمر باحلج.

أن األوامر اليت دلت على التكرار إمنـا دلـت علـى ذلـك لهرينـة      -ب

 دلت على التكرار.

( الهيــا  علــى العلــة، آــإن احلكــم إذا علــق علــى علــة و ــر التكــرار    2

ر بتكرار الشـرطأل ألن  بتكرار العلة، آكذلك إذا علق على شرط و ر التكرا

 .(2)الشرط مثل العلة

ونو ش: بننه  يا  مع القـارقأل ألن ةالعلـة دالـة تهتضـ  احلكـم آتكـرر       

بتكررها، والشرط ليس بدالة على احلكم، أا تـرى أنـه ا يهتضـيه وإمنـا هـو      

 .(3)مصحح لهة

( الهيــا  علــى النيــ ، آــإذا كــان النيــ  املعلــق بشــرط يهتضــ  التكــرار    3

 .(4)مر املعلق على شرطآكذلك األ

 :(5)نو ش من و يني

 أن هذا  يا  ع اللتة والهيا  ع اللتة ممنوع. -أ

عدم التسليم بنن الني  يتكرر بتكرار الشرط، وإمنا يتكرر يا ا تضـاه  -ب

 الني  وهو دوام املنع عند حتهق الشرط األول.

                                      
 .1/163، اإلحكام لآلمدي 49انظر: التبصرة للشريازي ص( 1)

 .2/680، أصول القهه ابن مقلح 1/340إحكام القصول انظر: ( 2)

 .1/340إحكام القصول للبا   ( 3)

 .1/341انظر: إحكام القصول للبا   ( 4)

 .3/949، نياية الوصول لصق  الدين ااندي 2/164انظر: اإلحكام لآلمدي ( 5)
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 خلامساملبحث ا

 صة به؟ ول أب  متام البصري ع العموم هل له صيتة خا

املهصود بيذه املسنلة: أن العرب هل وضعت ألقابًا خاصـة تـدل يجردهـا    

 على العموم، حبيث حتمل على العموم يجرد يفاعيا أو ا؟

 : ول أب  متام البصري ع املسنلة

ذهر أبـو متـام البصـري إ  أن للعمـوم ألقابـًا موضـوعة لـه، آـإذا وردال         

 .(1)دل على خالف ذلكو ر دليا على العموم إا إذا ورد ما ي

 :أ وال العلما  ع املسنلة

اختلهل األصوليون ع و ـود ألقـاب وضـعت للعمـوم تـدل عليـه يجردهـا        

 على أ وال:

 الهول األول: للعموم صيتة موضوعة له تدل عليه يجردها.

، و ـول  (3)، وهو مذهر احلنقية(2)ذهر إ  هذا الهول مجيور أهل العلم

، وكـثري مـن   (6)، و ال به اإلمام الشاآع (5)أصحابه، ومجيور (4)اإلمام مالك

 .(9)، وكثري من  أصحابه(8)، وهو  ول اإلمام أدد(7)أصحابه

                                      
 .1/384انظر: إحكام القصول للبا   ( 1)

 . 3/161، والر را   ع رآع النهاب 1/99نسبه إلييم اجلصاص ع القصول ( 2)

( : ةومـذهر أصـحابنا الهـول بالعموم...وكـان     1/101 ال اجلصاص ع القصـول ) ( 3)

 عكيه من مذهر أصحابنا مجيعًاة. شيخنا أبو احلسن الكرخ 

 .53انظر: املهدمة ابن الهصار ص( 4)

 .1/383نسبه إلييم البا   ع إحكام القصول ( 5)

 .4/1263، نياية الوصول لصق  الدين ااندي 2/200كام لآلمدي انظر: اإلح( 6)

، 4/1265، نياية الوصول لصق  الدين ااندي 105انظر: التبصرة للشريازي ص( 7)

 .2/659تشنيهل املسامع لل ركش  

 .2/485انظر: العدة ألب  يعلى ( 8)

حـبري شـر    ، الت2/16، روضة النابر ابـن  دامـة   2/490انظر: العدة ألب  يعلى ( 9)
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 الهول الثان : ليس للعموم صيتة موضوعة له.

 وأصحاب هذا الهول انهسموا إ  آريهني:

األول: الهاألون بنن األلقاب اليت يدعى أنيا للعمـوم إمنـا حتمـل علـى أ ـل      

 .(1)وهذا هو مذهر بعمل املتكلمنياجلمع، 

الثان : الهاألون بالتو هل، وأن األلقاب اليت يـدعى أنيـا للعمـوم ا حتمـل     

 .(2)على عموم وا خصوص إا بدليل، وهذا هو  ول بعمل األشعرية

 :أدلة  ول أب  متام البصري

 للهول الذي ذهر إليه أبو متام البصري مجلة من األدلة من أبرزها:

ڀ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ  :(  ولـــــــــه تعـــــــــا 1

ڤ        ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ــوال:[چڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ــة: أن  ]32-31العنكبــ ــه الدالــ . و ــ

آيم مـن  ولـه )أهـل هـذه الهريـة( العمـوم، ولـذلك         -عليه السالم-إبراهيم 

 تنكـر عليـه هـذا    ، واملالأكـة مل  -عليـه السـالم  -ذكر للمالأكـة بـنن آييـا لوطـًا     

 .(3)وأهله - عليه السالم -القيم، وإمنا بينوا له ختصي  إبراهيم 

ــث    - رضــ  اهلل عــنيم -( إمجــاع الصــحابة  2 ــالعمومأل حي ــول ب ــى اله عل

أ روا ألقابًا من الكتاب والسنة على عموميا، من  ري إنكار من أحـد، آـدل   

                                                                                    
 .5/2329التحرير للمرداوي 

 .106انظر: التبصرة للشريازي ص( 1)

 .2/19انظر: التلخي  للجوي  ( 2)

، التحبري شـر   2/202، اإلحكام لآلمدي 1/384انظر: إحكام القصول للبا   ( 3)

 .5/2330التحرير 
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، ومـن ذلـك   (1)ذلك على أنيم آيمــوا أن تلـك األلقـاب إمنــا وضـعت للعمـوم      

ــا :   ــه تعــــــــ ــروا  ولــــــــ ــم أ ــــــــ  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ أنيــــــــ

ٺ  ٺ  ٺ   چ ]،و ولــــــــــــــه تعــــــــــــــا :221[البهــــــــــــــرة:

ــدة:چٿ ــا : 38[املاأــ ــه تعــ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    چ ]، و ولــ

 ] على عموميا من  ري نكري.2[النور:  چٿ
( صحة دخول االتثنا  على تلك األلقاب  دليل علـى إآادتيـا للعمـوم،    3

: أكرم اللالب إا  الرالبني، ولو مل يكن ذلك اللقظ مقيـدًا للعمـوم   كهوام

 .(2)ملا صح االتثنا  منه

 

*      *      * 

 

 

 

                                      
ن ، الواضـح ابـ  1/386، إحكام القصول للبا   2/492انلر: العدة ألب  يعلى ( 1)

 .3/317عهيل 

 .1/387، إحكام القصول للبا   2/499انظر: العدة ألب  يعلى ( 2)
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 املبحث الساد 

 حهيهة أو جماز؟ هل هو العام بعد التخصي  ول أب  متام البصري ع 

املهصود بيذه املسنلة: أنه إذا ورد لقظ عام، وكـان ذلـك اللقـظ  ـد خ ـ       

عمل أآراده، آيل يكون ذلك اللقظ حهيهية آيما بهـ  بعـد التخصـي  أو    منه ب

 جمازًا؟

 : ول أب  متام البصري ع املسنلة

يرى أبو متام البصري أن اللقظ العام إذا خ   منه بعمل أآراده آإنـه يكـون   

حهيهية آيما به  بعد التخصي ، وا يكون جمازًا ولو مل يبق بعد التخصـي   

هـ( : ةوذهر مجاعة من شيوخنا كنب  متـام  474  )ال:إا واحد،  ال البا 

 .(1)و ريه إ  أنه ا يصري جمازًا، وإن أبهى التخصي  منه واحدًاة

وأبو متام ع هذا الهول  د خالهل مجيور األصوليني من املـذاهر املختلقـة   

 .(2)-كما لينت  بإذن اهلل تعا -

                                      
 .4/353، وانظر: البحر ا ي  لل ركش  1/399إحكام القصول للبا   (1)

تنبيه: حكى بعمل األصوليني ااتقاق على أن العـام إذا مل يبـق بعـد التخصـي  إا      (2)

للتة ا يعـ: بـه عـن الواحـد،  ـال الت الـ  ع       واحد آإنه يكون جمازًا ألن اجلمع ع أصل ا

وا يكق  تناوله مع  ريه ألنه ا خـالف أنـه لـو رد إ  مـا دون     ( : ة233املستصقى )ص

 ة.أ ل اجلمع صار جمازا آإذا  ال: ا تكلم النا ، ثم  ال: أردال زيدا خاصة كان جمازا

لـاأر املـتكلمني ع   آاملعروف من مـذهر  ( : ة302و ال املازري ع إيضا  ا صول ص)

هذا القن أن اللقظ يتناول ذلك الواحد البا   على  ية اجملاز، إذا كان اللقظ العام صيتة 

من صي  اجلموع، أل ل أن اجلمع ع أصل وضع اللتة ا يع: به عن الواحد، آإذا صار 

 ة.و د حكى الهاض  ابن اللير ااتقاق على هذا، هاهنا عبارة عن واحد صار جمازا
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 :أ وال العلما  ع املسنلة

 سنلة على أ وال أشيرها:اختلهل األصوليون ع امل

الهول األول: اللقظ العام إذا خ   منـه بعـمل أآـراده آإنـه يكـون حهيهيـة       

 آيما به  بعد التخصي  مللهًا، إذا كان البا   أ ل اجلمع آصاعدا.

، واختـاره  (2)، ون سر إ  اإلمام مالـك (1)ذهر إ  هذا الهول أكثر احلنقية

، و ـول كـثري مـن    (4)ام الشـاآع  ،وهو منهول عن اإلمـ (3)هـ(474البا   )ال:

 .(6)، وهو مذهر احلنابلة(5)أصحابه

وهذا الهول مهيد يا إذا كان البا   أ ل اجلمع، أما لـو بهـ  أ ـل مـن ذلـك      

 .(7)آهد لبهت حكاية ااتقاق على أنه يكون جمازًا

                                                                                    
أن هذه احلكاية مردودة يا لينت  ذكره ع أ وال العلما  ع املسنلة، إا أن يهـال: إن    ري

 من حكى ااتقاق مل يعتد خبالف أب  متام ومن معه.

، وحكاه ابن اامام ع التهريـر والتحـبري   288انظر: مي ان األصول للسمر ندي ص (1)

ختصـي  عنـد أكثـر احلنقيـة إا      ( عن بعمل احلنقية،  ري أنه أشار إ  أن أنـه ا 1/274)

 يستهل، وعليه آمتى ُأخر  بعمل العام يستهل آيبهى حهيهة على  وام.

 (.4/349نسبه إليه أبو حامد اإللقرايي  على مانهله عنه ال ركش  ع البحر ا ي  ) (2)

 .1/400انظر: إحكام القصول للبا   ( 3)

 .4/349انظر: البحر ا ي  لل ركش  (4)

 .4/1472املوضع نقسه، نياية الوصول لصق  الدين ااندي –ر: املصدر السابق انظ(5)

 .3/365، الواضح ابن عهيل 2/533انظر: العدة ألب  يعلى (6)

أورد بعمل األصوليني  وًا بننه يكون حهيهة إن به  بعد التحصي  مجع، و علـه  ( 7)

، وانتهـد ذلـك الشـوكان  ع    مذهبًا مستهاًل  ري مـذهر الهـاألني بننـه يبهـى حهيهـة مللهـاً      
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الهول الثان : اللقظ العام إذا خ ـ  منـه بعـمل أآـراده آإنـه يكـون حهيهيـة        

 ولو به  واحد.

 .(1)هـ(406ذهر إ  هذ الهول أبو حامد اإللقرايي  )ال: 

الهول الثالث: اللقظ العام إذا خ   منه بعمل أآراده آإنه يكون جمازًا آيما 

 به  بعد التخصي  مللهًا.

ــة   ــول بعــمل احلنقي ــة (2)ذهــر إ  هــذا اله ، وحكــاه (3)، وكــثري مــن املالكي

 .(4)بعضيم مذهبا للشاآع  وأكثر  أصحابه

 :أب  متام البصري دليل  ول

من نهـل رأي أبـ  متـام مل يـذكر أدلتـه، لكـن يـا أنـه مواآـق ملـا ذهـر إليـه             

 أصحاب الهول الثان  آيمكن االتدال له بنقس دليليم، وهو:

ڳ  ڳ  چ و وله تعـا :   [23املرلالال:]چٺ  ٺ  ٿ  چ  وله تعا :

 .[9احلجر:]چڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  

                                                                                    
وهذا ا ينبت  أن يعد مذهبا مستهال ألنه ا بـد مـن أن   ( آهال: ة1/340إرشاد القحول )

 ة.يبهى أ ل اجلمع، وهو حمل اخلالف

 .4/353انظر: البحر ا ي  لل ركش  ( 1)

ــد لــنة        ــن اإللــقرايي ، ول ــن حممــد ب ــو حامــد اإللــقرايي  هــو: أدــد ب وأب

آعية، وحـاآظ املـذهر، كـان  ـباًل مـن  بـال العلـم. مـن آثـاره :          هـ(، شيخ الشـا 344)

، 123كتاب ع أصول القهه وشر  لتصر امل نـ . انظـر: طبهـاال القهيـا  للشـريازي ص     

 .1/72وآياال األعيان ابن خلكان 

 .1/308، تيسري التحرير ألمري بادشاه 1/274انظر: التهرير والتحبري ابن اامام ( 2)

 .3/99، حتقة املسؤول للرهون  1/399القصول للبا   انظر: إحكام ( 3)

 .4/349انظر: البحر ا ي  ( 4)
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أخ: عن نقسه بلقظ اجلمـع، آـدل علـى دـل       تعا و ه الدالة: أن اهلل

اجلمع على الواحد، وإذا ثبت ذلك آال ميتنع أن عمل العام املخصوص الـذي  

 .(1)به  منه واحد على احلهيهة

ونو ش: بنن هذا خار  عن حمل الن اعأل إذ التعمل لقظ اجلمع هنا علـى  

 .(2)لبيل التعظيم، آال جيري هذا ع حهاأق اجلموع

 

  *      *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .4/353، البحر ا ي  لل ركش  302انظر: إيضا  ا صول للمازري ص( 1)

 .302انظر: إيضا  ا صول ص( 2)
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 املبحث السابع

 حادختصي  عموم الهرآن خب: اآل ول أب  متام البصري ع 

املهصود بيذه املسنلة: أنه إذا وردال آية ع كتاب اهلل تعا  بلقظ عـام، ثـم   

الـواردة بلريـق اآلحـاد، آيـل عمـل العـام        ورد  ما خيصصيا من لنة النع 

اديــة، آيكــون ذلــك اخلــ: اآلحــادي مــن الهــرآن علــى اخلــاص مــن الســنة اآلح 

 لصصا لعموم الهرآن املتواتر أو ا؟

 : ول أب  متام البصري ع املسنلة

، حـاد نه جيـوز ختصـي  عمـوم الهـرآن خبـ: اآل     أذهر أبو متام البصري إ  

هـ( : ةجيوز ختصي  عموم الهرآن خب: الواحـد، وهـذا   474 ال البا   )ال:

 .(1)حممد وأب  متام و ريهماة ول مجاعة أصحابنا كالهاض  أب  

 :أ وال العلما  ع املسنلة

 اختلهل األصوليون ع املسنلة على أ وال، أشيرها ما ينت :

 .حاد  عموم الهرآن خب: اآليالهول األول:  واز ختص

، (3)، آهد ن سر إ  اإلمام أب  حنيقـة (2)هذا هو مذهر مجيور أهل العلم

،وإحـدى  (5)اإلمـام الشـاآع  وأصـحابه   ، و(4)وهو  ول اإلمام مالك وأصـحابه 

                                      
 .1/422إحكام القصول للبا   ( 1)

 1/387للشوكان  ، إرشاد القحول 4/482انظر: البحر ا ي  لل ركش   (2)

. ومل أ ـهل  2/322، اإلحكـام لآلمـدي  208انظر: شر  تنهيح القصول للهـراع ص (3)

عند احلنقية على ما يثبت هذه النسبة لامام، وأشار الرهون  إ  عدم ثبوال هذه النسبة، 

 ( : ةوا يثبت عن أب  حنيقةة.3/234آهال ع حتقة املسؤول )

 .5/2090، نقاأس ا صول للهراع 208صانظر: شر  تنهيح القصول للهراع (4)

 .4/482، البحر ا ي  3/85انظر:ا صول للرازي (5)
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 .(1)الروايتني عن اإلمام أدد واختيار أكثر أصحابه

 .: اآلحادالهول الثان : عدم  واز ختصي  عموم الهرآن خب

ــروايتني عــن اإلمــام أدــد  إهــذا الهــول هــو   ، اختارهــا بعــمل  (2)حــدى ال

 .(4)، وهو  ول بعمل املتكلمني(3)أصحابه

 ، وإا آال.حادبهلع   از ختصيصه خب: اآل الهول الثالث: إن خ  العام

 .(5)هذا هو املشيور من مذهر احلنقية

 : ول أب  متام البصري دليل

التند أبو متام البصري على ما ذهر إليه من الهول جبواز ختصـي  الهـرآن   

علـى ختصـي  الهـرآن بنخبـار اآلحـاد مـن        خب: اآلحاد: بإمجـاع الصـحابة   

 :(6)يا ري نكري، وذلك ع صور من

: ) ا يـرط املسـلم    أنيم امجعوا على ختصي  آياال املواريث بهوله  -

 .(7)الكاآر، وا الكاآر املسلم(

                                      
 6/2656، التحبري شر  التحرير للمرداوي 2/551انظر: العدة ألب  يعلى (1)

 .110،  اية السول ابن امل:د ص6/2657انظر:التحبري شر  التحرير للمرداوي (2)

 .6/2657للمرداوي  انظر: التحبري شر  التحرير (3)

 .2/172، اإلبيا  للسبك  132انظر: التبصرة للشريازي ص (4)

 .1/317، تيسري التحرير ألمري بادشاه 1/294انظر: كشهل األلرار لعال  الدين البخاري  (5)

ــا      ( 6) ــول للب ــام القص ــر: إحك ــريازي ص 1/422انظ ــرة للش ــاد 133، التبص ، إرش

 .1/388القحول للشوكان  

لبخــاري ع صــحيحه، كتــاب القــراأمل، بــاب ا يــرط املســلم الكــاآر وا  أخر ــه ا( 7)

، ومســلم ع صــحيحه، كتــاب القــراأمل، بــر م  8/156( 6764الكــاآر املســلم بــر م )

(1614 )3/1233. 
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ــه تعـــا : -  چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ وأمجعـــوا علـــى ختصـــي   ولـ

 .(1): )ا تنكح املرأة على عمتيا، وا على خالتيا(، بهوله [3النسا : ]

ڳ     ڳگ  گ   گ  ڳچ وأمجعــوا علــى ختصــي   ولــه تعــا : -

 .(2): ) ا نورط ما تركنا صد ة(، بهوله [11النسا :]چڳ  ڱ  ڱ

 

*      *      * 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
أخر ه البخاري ع صحيحه، كتاب النكا ، باب اتنكح املرأة على عمتيـا، بـر م   ( 1)

ا ، بــاب حتــريم اجلمــع بــني املــرأة  ، ومســلم ع صــحيحه، كتــاب النكــ 7/12( 5110)

 ، واللقظ ملسلم.2/1029( 1408وعمتيا أو خالتيا، بر م )

: )ا نـورط مـا   أخر ه البخاري ع صحيحه، كتاب القراأمل، باب  ـول الـنع   ( 2)

: (، ومسلم ع صحيحه، كتـاب السـري، بـاب  ـول الـنع      6727تركنا صد ة( بر م )

 .3/1380( 1759)ا نورط ما تركنا صد ة( بر م )
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 املبحث الثامن

 إثباال اللتة بالهيا  ول أب  متام البصري ع 

املهصود بيذه املسنلة: أنه إذا و د مسمى بالم معنيأل أل ـل معنـى آيـه،    

جيوز نهل ذلك االـم إ  ا ـل اآلخـرأل    وو د ذلك املعنى ع حمل آخر، آيل 

 لو ود ذلك املعنى آيه أو ا؟

 .(1)وذلك كما ع تسمية النبيذ مخرًا، جبامع التخمري واإللكار

وينبت  أن يعلم أن اخلالف ليس آيمـا ثبـت تعميمـه بالنهـل كالر ـل، وا      

 .(2)آيما ثبت تعميمه باالتهرا  كرآع القاعل

األعالم ك يد وخالد، إذ و ع ااتقاق علـى  وليس اخلالف أيضا ع أيفا  

 .(3)امتناع الهيا  آيياأل ألنيا  ري معهولة املعنى

كالعامل والهادرأل ة ألنيا وا بة ااطـراد  الصقاال  وليس اخلالف ع أيفا 

 .(4)نظرا إ  حتهق معنى االمة

وإمنا حمـل اخلـالف: أيفـا  األ نـا  واألنـواع الـيت وضـعت ملعـان يـدور          

و ــودًا وعــدما، كالســارق الــذي دار ايفــه مــع أخــذ مــال التــري   معيــا االــم

 .(5)خقية، آيل جيوز إطال ه على النباآ أو ا؟

                                      
، 1/56، تيسري التحرير ألمري بادشـاه 1/77انظر: التهرير والتحبري ابن أمري احلا  ( 1)

 .1/49إرشاد القحول للشوكان  

 .1/49، إرشاد القحول للشوكان  1/255انظر: بيان املختصر ليصقيان  ( 2)

 .1/476، شر  لتصر الروضة لللوع 3/33انظر: اإلبيا  ابن السبك  ( 3)

 .3/33اإلبيا  ابن السبك  ( 4)

، 1/258، بيــان املختصــر ليصــقيان  151انظــر: إيضــا  ا صــول للمــازري ص( 5)

 .1/476شر  لتصر الروضة لللوع 
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 : ول أب  متام البصري ع املسنلة

، آيجوز أن يسـمى  (1)ذهر أبو متام البصري إ   واز إثباال اللتة بالهيا 

جيوز أن يسمى النباآ لار ًا  يالًا على السارق جبامع أخذ مال التري خقية، و

الالأ  زانيًا  يالًا علـى ال انـ  جبـامع اإليـال  ا ـرم، ويكـون ذلـك اإلطـالق         

 .(2)على لبيل احلهيهة

وأبــو متــام خــالهل آيمــا ذهــر إليــه حمههــ  مــذهر املالكيــة كمــا أشــار إليــه   

 .(3)هـ(474البا   )ال:

 :أ وال العلما  ع املسنلة

 اختلهل األصوليون ع املسنلة على  ولني:

 هول األول: جيوز إثباال اللتة بالهيا .ال

، واختـاره  (5)، وحك  عـن مالـك  (4)ذهر إ  هذا الهول كثري من الشاآعية

 .(8)، واختيار أكثر أصحابه(7)، وهو باهر مذهر أدد(6)بعمل املالكية

 الهول الثان : ا جيوز إثباال اللتة بالهيا .

                                      
 .151، إيضا  ا صول للمازري ص1/472انظر: إحكام القصول للبا   ( 1)

 .1/50انظر: إرشاد القحول للشوكان  ( 2)

 .1/472لبا   انظر: إحكام القصول ل (3)

. وحكــاه 2/174، األشــباه والنظــاأر للســبك   444انظــر: التبصــرة للشــريازي ص ( 4)

 ( عن أكثرهم.2/256ال ركش  ع البحر ا ي  )

 .51انظر: اإلشارة للبا   ص( 5)

 .151، إيضا  ا صول للمازري ص1/472انظر: إحكام القصول ( 6)

 .2/397انظر: الواضح ع أصول القهه ابن عهيل ( 7)

 .394، املسودة آلل تيمية ص2/397انظر: الواضح ع أصول القهه ابن عهيل ( 8)
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هـــ( إ  474، ونســبه البــا   )ال:(1)ذهــر إ  هــذا الهــول عامــة احلنقيــة 

ــة ــ  املالكيـ ــاآعية  (2)حمههـ ــر الشـ ــول أكثـ ــو  ـ ــاب  (3)، وهـ ــ  اخللـ ــار أبـ ، واختيـ

 .(4)هـ( من احلنابلة510)ال:

 :أدلة  ول أب  متام البصري

( أن األيفــا  إذا وضــعت أل ــل معنــى آييــا، و ــر أن يو ــد االــم   1

 .(5)حيث و د ذلك املعنى، وإا بللت آاأدة املواضعة

األلقاب تستعمل ع  ري ما وضعت له على لبيل اجملاز، وهذا لاأ   ( أن2

ع لتة العرب، آإذا  از ذلـك  ـاز أن جيـري االـم علـى مـا و ـد بـه املعنـى          

 .(6)الذي أل له وضع االم األول، وا خير ه ذلك عن كونه عربيا

( الهيا  على الهيا  ع الشرعياال، وبيان ذلـك: أن الهيـا  الشـرع     3

ى إثباال حكم صورة ع صورة أخرىأل أل ل معنـى مشـرتك بينيمـا،    مب  عل

آإذا  از ذلك ع الشرع آيجوز ع اللتةأل ألن معنـى الهيـا  ع الشـرع واللتـة     

 .(7)واحد

 

*      *      * 

                                      
 .1/78، التهرير والتحبري ابن أمري احلا  1/295انظر: الردود والنهود للبابرت  ( 1)

 .1/472انظر: إحكام القصول ( 2)

 .1/49انظر: إرشاد القحول للشوكان  ( 3)

 .3/455انظر: التمييد ألب  اخللاب ( 4)

 .1/474انظر: إحكام القصول للبا   ( 5)

 .1/475، إحكام القصول للبا   4/1348انظر: العدة ألب  يعلى ( 6)

 .1/297، الردود والنهود للبابرت  1/476انظر: إحكام القصول للبا   ( 7)
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 اخلامتة

علـى مـا    -لبحانه وتعا   -احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلاال، أدده 

آله احلمد لبحانه وتعا  على   يل علاأه  يسر ل  من أمر إمتام هذا البحث،

 وعظيم نعمه.

وإْذ بل  البحث نيايته آإنه من املنالر أن ألرد أبرز النتاأج الـيت توصـلت   

 إلييا على النحو اآلت :

( كشهل البحث عن املكانة العلمية الكبرية ألب  متام البصري بـني علمـا    1

 املالكية.

ع آراأــه واتباعــه للــدليل وإن   ( كشــهل البحــث عــن الــتهاللية أبــ  متــام 2

 خالهل ذلك املذهر املالك ، أو اجلميور.

 ( اهتم  كثري من حمهه  املالكية و ريهم حبكاية  أ واله.3

( نشن أبو متام ع املدرلة املالكية ببتداد واليت متي ال بالتولع ع ااطالع 4

 على املذاهر األخرى واالتقادة منيا.

بــذكر أ ــوال أبــ  متــام البصــري   ًايني اهتمامــ( يعــد البــا   أكثــر األصــول 5

 األصولية.

ــم اخلــالف  ــري أن تلــك      6 ــو متــام ع علــم أصــول القهــه وع عل ( ألــهل أب

 املؤلقاال مل تصل إلينا.  

 

*      *      * 
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 فهرس املصادر واملراجع

(، وولـده  ـه756اإلبيا  ع شر  املنيا ، السبك ، عل  بن عبد الكاع )ال: .1

(، دار الكتـر العلميـة، بـريوال، )د.ط(،    ـهـ 771د الوهاب بن علـ  )ال: تا  الدين عب

 هـ.1416

أثر ااختالف ع دالـة األمـر للتكـرار أو املـرة الواحـدة علـى القـروع القهييـة،          .2

العــهل، بســام حســن، جملــة اجلامعــة اإللــالمية للدرالــاال اإللــالمية، املدينــة املنــورة،  

 (.248-211م، ص)2013(، 2(، )21م)

ــام ال .3 ــهل     إحكــ ــن خلــ ــليمان بــ ــا  ، لــ ــول، البــ ــام األصــ ــول ع أحكــ قصــ

 م.2005(، حتهيق: أ.د. عمران العرب ،  امعة املر ر، ط: األو ، ـه474)ال:

اإلحكام ع أصـول األحكـام، ابـن حـ م، أبـو حممـد علـ  بـن أدـد بـن لـعد             .4

(، حتهيق الدكتور حممود حامد عثمان، دار احلديث بالهـاهرة، ط: األو ،  ـه456)ال:

 . هـ1419

هـــ(، 631اإلحكــام ع أصــول األحكــام، اآلمــدي، علــ  بــن أبــ  علــ  )ال:  .5

 هـ.1402تعليق د. عبد الرزاق عقيق ، املكتر اإللالم ، بريوال، ط: الثانية، 

ــري      .6 ــد النمـ ــن حممـ ــداهلل بـ ــن عبـ ــهل بـ ــر يولـ ــدال:، عمـ ــن عبـ ــتذكار، ابـ االـ

ــريوال، ط:    463)ال: ــة، ب ــر العلمي ــق لــامل علــا وحممــد معــوض، دار الكت  ه(،حتهي

 هـ. 1421األو ،

اإلشارة ع معرآـة األصـول والو ـازة ع معرآـة الـدليل. البـا  ، لـليمان بـن          .7

(، حتهيق حممد حسن إيفاعيـل، دار الكتـر العلميـة، بـريوال، ط:     ـ:ه474خلهل )ال

 هـ.1424األو ، 

ــبك      .8 ــن علـــ  السـ ــدالوهاب بـ ــدين عبـ ــا  الـ ــبك ، تـ ــاأر، السـ ــباه والنظـ األشـ

 هـ.1411ة، بريوال، ط: األو ، هـ(، دار الكتر العلمي771)ال:

إرشاد القحول إ  حتهيق احلق من علـم األصـول، الشـوكان ، حممـد بـن علـ         .9

 هـ.1419هـ(، حتهيق: أدد ع و، دار الكتاب العرب ،ط: األو ، 1250)ال:

(، دار ـهـ 483أصول السرخس ، السرخسـ ، أبـو بكـر حممـد بـن أدـد )ال:       .10

 املعرآة العلمية، بريوال، )د.ط(، )د.ال(.
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أصــول القهــه، ابــن مقلــح،  ــس الــدين حممــد بــن مقلــح املهدلــ  احلنبلــ       .11

(، حتهيـق أ. د آيـد بـن حممـد السـدحان،  مكتبـة العبيكـان ، الريـاض، ط:         ـه763)ال:

 هـ.1420األو ، 

هــ(، دار العلـم   1396األعالم، ال ركل ، خري الدين بن حممود بن علـ  )ال:  .12

 م.2002للماليني، ط: اخلامسة عشر، 

ــر        إيضــا   .13 ــن عم ــ  ب ــن عل ــد ب ــازري، حمم ــان األصــول، امل ــن بره ا صــول م

 م.2001هـ(، حتهيق: عمار اللالع،  دار الترب اإللالم ، ط: األو ، 536)ال:

البحر ا ي  ع أصول القهه، ال ركش ، بدر الدين حممد بن بيادر بـن عبـد اهلل    .14

 هـ .1414ه( ، حتهيق: ، دار الكتع، ط: األو ، 794)ال:

ختصر شر  لتصر ابن احلا ر، األصقيان ،  س الدين حممـود بـن   بيان امل .15

هـ(، حتهيق حممد مظير بها، دار املـدن ، السـعودية، ط:األو ،   749عبدالردن )ال:

 هـ.1406

ه(،  476التبصرة ع أصول القهه، الشريازي، إبراهيم بن عل  بن يولهل )ال: .16

 هـ.1403حتهيق حممد حسن هيتو، دار القكر، دمشق، ط: األو ، 

(، حتهيق أدد جنيـر،  ـه478التبصرة، اللخم ، عل  بن حممد الربع  )ال: .17

 .ـه1432وزارة األو اف،  لر، ط: األو ، 

ــليمان         .18 ــن لـ ــ  بـ ــرداوي، علـ ــه، املـ ــول القهـ ــر ع أصـ ــر  التحريـ ــبري شـ التحـ

ه(، حتهيق: د. عبد الردن اجل:ين، ود. عوض الهرن ، ود. أدد السرا ،  885)ال:

 هـ.1421الرياض، ط: األو ،   مكتبة الرشد،

ه(،، 682التحصيل من ا صول، األرموي، لرا  الدين حممود بـن أبـ  بكـر )ال:    .19

 هـ.1408حتهيق: د.عبداحلميد أبو زنيد، مؤلسة الرلالة، بريوال، ط:األو ، 

ــن مولــى       .20 ــى ب حتقــة املســؤول ع شــر  لتصــر منتيــى الســول، الرهــون ، عي

يل ، ود. يولهل األخضر،  دار البحوط للدرالـاال  (، حتهيق د. ااادي شبـه773)ال:

 هـ.1422اإللالمية، دب ، ط: األو ، 

التحهيق ع مساأل أصول القهه الـيت اختلـهل آييـا النهـل عـن اإلمـام مالـك بـن          .21

 هـ.  1432أنس، باي، حامت داود باي، الوع  اإللالم ، الكويت، ط: األو ، 
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ض، عياض بن مولى اليحصع ترتير املدارك وتهرير املسالك، الهاض  عيا .22

اللنجـــ  وآخـــرون، ملبعـــة آضـــالة، املتـــرب،  هــــ(، حتهيـــق: ابـــن تاويـــت544)ال:

 م.1983ط:األو ، 

التهرير والتحبري على حترير اإلمام الكمال ابن اامـام، ابـن أمـري احلـا ، حممـد       .23

 هـ. 1403(، دار الكتر العلمية، بريوال، ط: الثانية، ـه879بن حممد احللع )ال: 

هــ(،  478لخي  ع أصول القهـه، اجلـوي ، عبـد امللـك بـن عبـد اهلل )ال،      الت .24

حتهيق د. عبد اهلل  ومل النيبال  وشبري أدد العمري، دار البشـاأر اإللـالمية، بـريوال،    

 هـ.1417ط:األو / 

التمييد ع أصول القهه، أبو اخللاب، حمقوب بن أدـد بـن احلسـني الكلـوذان       .25

مد أبـو عمشـة، ود. حممـد بـن علـ  بـن إبـراهيم،  مركـ          ه(، حتهيق د. مقيد حم510)ال:

 هـ.1406البحث العلم  وإحيا  الرتاط اإللالم  جبامعة أم الهرى، ط: األو ، 

التنبيياال املستنبلة على الكتر املدونة واملختللة، البسيت، عياض بـن مولـى    .26

هـــ(، حتهيــق: حممــد الوثيــق، دار ابــن حــ م، بــريوال،  544بــن عيــاض اليحصــع )ال:

 هـ.1432ط:األو ، 

ــن علــ        .27 ــو حقــ  عمــر ب ــن امللهــن، أب التوضــيح لشــر  اجلــامع الصــحيح، اب

 هـ. 1429هـ(، دار النوادر، لوريا، ط: األو ، 804الشاآع  )ال:

ه(، 987تيسـري التحريـر علــى كتـاب التحريــر، أمـري بادشــاه، حممـد أمــني )ال:      .28

 هـ.1350ملبعة مصلقى الباب  احللع، مصر، 

هيا  املالكيـة، لـعد،  الـم علـ ، دار البحـوط للدرالـاال       مجيرة ترا م الق .29

 .ـه1423اإللالمية، دب ، ط:األو ، 

ــن       .30 ــدين  الــم ب ــن ال ــار، ابــن  للوبتــا، زي خالصــة األآكــار شــر  لتصــر املن

ــْود ْون   احلنقــ  )ال:   ــن    879ُ ْلُلْوَبَتاالسُّ ــا  اهلل ال اهــدي، دار اب ــق حــاآظ ثن هـــ( ، حتهي

 هـ.1424ح م، بريوال، ط: األو ، 

الديبا  املذهر ع معرآة أعيان علما  املذهر، ابن آرحون، إبراهيم بـن علـ     .31

 هـ(، حتهيق: حممد األددي، دار الرتاط، الهاهرة،  )د.ال(.799اليعمري )ال:

هـــ(، حتهيــق: حممــد حجــ   684الــذخرية، الهــراع، أدــد بــن إدريــس )ال:  .32
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 .م1994وآخرون، دار الترب اإللالم ، بريوال، ط:األو ، 

رآــع النهــاب عــن تنهــيح الشــياب، الر را ــ ، احلســني بــن علــ  بــن طلحــة     .33

هـــ(، حتهيــق: د. أدــد الســرا  ود.عبــدالردن اجلــ:ين، مكتبــة الرشــد،        899)ال:

 هـ.1425الرياض، ط: األو ، 

روضة النابر و نة املنابر ع أصول القهه على مذهر اإلمام أدد بن حنبل،  .34

(، مؤلسـة الريـان لللباعـة    ـهـ 620بن أدد بن حممـد )  ابن  دامة، موآق الدين عبد اهلل

 هـ.1423والنشر، ط: الثانية، 

(، حتهيـق شـعير   ـهـ 748لري أعـالم النـبال ، الـذهع، حممـد بـن أدـد )ال:       .35

 هـ .1405األرنابوط، وآخرون، مؤلسة الرلالة، بريوال، ط: الثالثة، 

س شـــر  تنهـــيح القصـــول ع اختصـــار ا صـــول، الهـــراع، أدـــد بـــن إدريـــ  .36

ه(، حتهيق طه عبد الربوف،  مكتبة الكلياال األزهرية ، مصـر، ط: الثانيـة،   684)ال:

 هـ.1414

شـــر  صـــحيح البخـــاري، ابـــن بلـــال، علـــ  بـــن خلـــهل بـــن عبـــدامللك          .37

 هـ.1423هـ(، حتهيق يالر إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط:الثانية، 449)ال:

(، حتهيق: ـه716شر  لتصر الروضة، اللوع، لليمان بن عبد الهوي )ال: .38

 هـ.1410د. عبد اهلل الرتك ، مؤلسة الرلالة، بريوال، ط: األو ، 

هـ(، حتهيق 774طبهاال الشاآعيني، ابن كثري، إيفاعيل بن عمر الهرش  )ال: .39

 هـ. )د.ط(.1414أدد هاشم وحممد زينيم، مكتبة الثهاآة الدينية، 

ه(، حتهيـق  458ال:العدة ع أصول القهه، أبو يعلى، حممد بن احلسني القـرا  )  .40

 هـ.1410د. أدد لري املبارك ، )د.ن(، )د.م(، ط: الثانية، 

ــالع      .41 ــ  الثعــ ــن علــ ــدالوهاب بــ ــ  عبــ ــدادي، الهاضــ ــاأل، البتــ ــون املســ عيــ

 هـ.1430هـ(، حتهيق: عل  حممد، دار ابن ح م، بريوال، ط:األو ، 422)ال:

دي  اية السول إ  علم األصول، ابـن املـ:د، يولـهل بـن حسـن ابـن عبـدااا        .42

هـ(، حنهيق: بدر السبيع ،  را  للنشـر والتوزيـع، الكويـت، ط: األو ،    909)ال:

 هـ.1433

(، وزارة ـه370القصول ع األصول، اجلصاص، أدد بن عل  الرازي )ال: .43
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 هـ، )د.ال(.1414األو اف الكويتية، ط: الثانية، 

 واعد التحديث من آنون مصللح احلـديث، احلـالق، حممـد لـعيد بـن  الـم        .44

 هـ(، دار الكتر العلمية، بريوال. )د.ط( )د.ال(.1332)ال:

كشهل األلرار عن أصول آخر اإللالم البـ دوي، عـال  الـدين البخـاري،دار      .45

 الكتر اإللالم ، د.ط، د.ال.

املدرلة املالكية العرا ية النشنة واملمي اال، حلمـر، ديـد حلمـر، امللتهـى األول      .46

ــد األول،  ــدادي، دبـــ ، اجمللـ ــدالوهاب البتـ ـــ، مـــن ص1424 الهاضـــ  عبـ إ   479هـ

 .536ص

(، وابنـه: عبـد احللـيم    ـهـ 652املسودة آل تيمية، عبد السالم بن عبـد اهلل )ال:  .47

ي  الدين عبداحلميـد،  دار  حم( ، حتهيق حممد ـه728(، وحقيده أدد )ال:ـه682)ال:

 الكتاب العرب  ، بريوال، )د.ط( )د.ال(.

تعليــق: حممــد ( ، ـهــ397املهدمــة ع األصــول، الهصــار، علــ  بــن عمــر )ال: .48

 م.1996السليمان ،  دار الترب اإللالم  ، بريوال، ط: األو ، 

منــاهج التحصــيل ونتــاأج للــاأهل التنويــل ع شــر  املدونــة وحــل مشــكالتيا،   .49

هـ(، حتهيق: أبو القضل الدمياط ، دار ابن ح م، 633الر را  ، عل  بن لعيد )ال:

 هـ.1428بريوال، ط:األو ، 

(، ـهـ 539عهول، السمر ندي، حممد بن أدد )ال:مي ان األصول ع نتاأج ال .50

 هـ.1404 لر، ط: األو ، -حتهيق حممد زك  عبد ال:، ملابع الدوحة احلديثة

هـــ(، 764الــواع بالوآيــاال، الصــقدي، صــال  الــدين خليــل بــن أيبــك )ال:   .51

 هـ. )د.ط(.1420حتهيق أدد األرنابوط، دار إحيا  الرتاط، بريوال، 

ــه، ا   .52 ــول القه ــح ع أص ــ        الواض ــد احلنبل ــن حمم ــل ب ــن عهي ــ  ب ــل، عل ــن عهي ب

 هـ .1420( ، حتهيق د. عبد اهلل الرتك ،  مؤلسة الرلالة، ط: األو ، ـه513)ال:
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Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 

Ibn Battal, A. K. A. (Died in 449 AH.). Sharh Sahih Al-Bukhari. Investigated by 

Yasser Ibrahim. (Published in 1423 AH.). Riyadh: Maktabat Al-Rushd. 

Ibn Farhoun, I. A. A. (Died in 799 AH.). Al-Dibaj al-muzahab fi ma‘arifat a‘yan 

‘ulama al-mazhab. Investigated by Muhammad Al-Ahmadi. Cairo: Dar al-Turath. 

Ibn Hazm, A. A. A. S. (Died in 456 AH.). Al-Ihkam fi usul al-ahkam. 

Investigated by Mahmoud Hamid Othman. (Published in 1419 AH). Cairo: Dar 

al-Hadith. 

Ibn Katheer, I. O A. (Died in 774 AH.). Tabaqat Ash-Shafi‘yin. Investigated 

by Ahmad Hashim and Muhammad Zinhum. (Published in 1414 AH.). Maktabat 

Al-Thaqafah Al-Diniyah. 

Ibn Muflih, S. M. A. A. (Died in 763 AH.). Usul al-fiqh. Investigated by 

Fahd ibn Mohammed Al-Sadhan. (Published in 1420 AH.). Riyadh: Obeikan 

Library. Al-Zirkali, K. M. A. (2002). Al-A‘alam. Beirut: Dar El Ilm Lilmalayin. 

Ibn Qatlubgha, Z. Q. Q. A. (Died in 879 AH.). Khulasat al-afkar sharh 

Mukhtasar Al-Manar. Investigated by Hafez Thanaa-ullah Al-Zahidi. (Published 

in 1424 AH.). Beirut: Dar Ibn Hazm. 

Ibn Qudaamah, M. A. A. (Died in 620 AH). Rawdat al-nazer wa janat al-

manazer fi usul al-fiqh ‘ala mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. (Published in 

1423 AH.). Al-Rayyan Foundation for Printing and Publishing. 

Lahmer, H. L. (1424 AH.). Al-Madrasah al-malikiyyah al-‘iraqiyat an-

nasha’ah wa al-mumaizat. The First Forum on Judge Abdul-Wahab Al-

Baghdadi, Vol. 1. Dubai.  

Saad, Q. A. (1432 AH.). Jamharat tarajim al-fuqaha’ Al-Malikyah. Dubai: 

Dar Al-Buhuth Lil-Dirasat Al-Islamiyah. 
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Al-Zahabi, M. A. (Died in 748 AH.). Seyyar a‘alam an-nubala’. Investigated by 

Shuaib Al-Arnaout et al.. (Published in 1405 AH.). Beirut: Moasasat Al-Resala. 

Al-Zarkashi, B. M. B. A. (Died in 794 AH.). Al-Bahr al-moheet fi usul al-

fiqh. (Published in 1414 AH.). Dar Al-Kutbi. 

Amir Badshah, M. A. (Died in 987 AH.). Tayseer at-tahrir ’ala kitab At-

Tahrir. (Published in 1350 AH.). Egypt: Matbaa‘et Mustafa Al-Babi Al-Halabi.  

As-Sarkhasi, A. M. (Died in 483 AH.). Usul As-Sarkhasi. Beirut: Dar al-

Marifah Al-Ilmiyah.  

Bay, H. D. (1422 AH.). At-Tahqiq fi masa’il usul al-fiqh al-lati ikhtalaf fiha 

al-naql ’an Al-Imam Malik ibn Anas. Kuwai: Al-Waa‘i Al-Islami. 

Ibn Abdul-Al-Barr, O. Y. A. M. A. (Died in 463 AH.). Al-Istithkar. 

Investigated by Salem Atta & Mohammed Moawad. (Published in 1421 AH). 

Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 

Ibn Abdullah, A. (Died in 652 AH.), his son Abdul-Halim (Died in 682 

AH.), and his grandson Ahmad (Died in 728 AH.). Al-Muswaddah Al 

Taymiyyah. Investigated by Mohammed Hayy Al-Din Abdel-Hamid. Beirut: Dar 

Al-Kitab Al-Arabi. 

Ibn Aqeel, A. A. M. A. (Died in 513 AH.). Al-Wadih fi usul al-fiqh. 

Investigated by Abdullah Al-Turki. Published in 1420 AH.). Beirut: Al-Risalah 

Foundation. 

Ibn Al-Malqan, A. O. A. A. (Died in 804 AH.). At-Tawdeeh li-sharh Al-

Jami‘ As-Sahih. (Published in 1429 AH.). Syria: Dar Al-Nawader. 

Ibn Al-Mubarad, Y. H. A. (Died in 909 AH.). Ghayat as-sool ‘ila ‘ilm al-

usul. Investigated by Badr Al-Subaie. (Published in 1433 AH.). Kuwait: Gharras 

lilNashr wa al-Tawzi.  

Ibn Amir Al-Haj, M. M. A. (Died in 879 AH.). At-Taqrir wa at-tahbeer ‘ala 

Tahrir Al-Imam Al-Kamal Ibn Al-Hummam. (Published in 1403 AH). Beirut: 



 

 
 هـ415كان حيًا عام   يف مباحث اللغات ودالالت األلفاظ األقوال األصولية ألبي متام البصري املالكي

 عيسى بن حممد العويس د.

 

Mohammed Al-Sulaimani. (Published in 1996). Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami. 

Al-Rahouni, Y. M. (Died in 773 AH.). Tuhfat al-maso’oul fi sharh 

Mukhtasar Montaha Al-Soul. Investigated by Al-Hadi Shabili & Yousef Al-

Akhdar. (Published in 1422 AH.). Dubai: Dar Al-Buhuth Lil-Dirasat Al-

Islamiyah. 

Al-Rajaji, A. A. T. (Died in 899 AH.). Raf‘ an-niqab ‘an tanqeeh ash-

shahab. Investigated by Ahmed Al-Sarah & Abdul-Rahman Al-Jabrin. 

(Published in 1425 AH.). Riyadh: Maktabat Al-Rushd. 

Al-Rajraji, A. S. (Died in 633 AH.). Manahij al-tahseel wa nata’ij lata’if at-

taaweel fi sharh Al-Mudawanah wa hal mushkilatiha. Investigated by  Abu Al-

Fadl Al-Dimiati. (Published in 1428 AH.). Beirut: Dar Ibn Hazm. 

Al-Safadi, S. A. A. (Died in 764 AH.). Al-Wafi be-alwafiyyat. Investigated by 
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Abstract: 

This research aims at gathering Abu Tammam Al-Basri’s views on the 

fundamental issues and explaining the evidence for these views. The research 

showed Abu Tammam’s high scholarly and jurisprudential rank among the 

Maliki scholars, and the reason for why he has been regarded as one of the 

leading Maliki scholars in Baghdad. The research also revealed Abu Tammam’s 

scholarly independence since he did not follow the Maliki school in all his 

views; but had his own different views on many issues based on the evidence he 

found. The research paper starts with an introduction about Abu Tammam Al-

Basri, and includes eight section which discusses his views on language and 

semantics issues.  

Keywords: Abu Tammam Al-Basri; Maliki school; fundamentals; language; 

semantics 
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